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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα εργασία εκπονείται από την εταιρεία «Ανέλιξις Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.» στο 

πλαίσιο του τμήματος Β της υπ' αριθμόν 286/25-04-2018 υπογραφείσας σύμβασης παροχής 

υπηρεσίας για την εκπόνηση της Μελέτης - Εμπειρογνωμοσύνης για την ανάπτυξη 

εναλλακτικών δραστηριοτήτων στο Γεωπάρκο Ψηλορείτη (Παραδοτέο 5.1.2) της Πράξης 

«ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS» και 

Ακρωνύμιο “GEO-IN” στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος  Συνεργασίας INTERREG V-A 

Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» 

Στόχος της πράξης και βασική προτεραιότητά της είναι η υποστήριξη της κοινής προσπάθειας 

των Εταίρων για την ανάπτυξη του Γεωτουρισμού, με υψηλές ποιοτικά προδιαγραφές, η 

διαφοροποίηση και η ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και εν γένει η αυτοτροφοδοτούμενη 

βιώσιμη ανάπτυξη. Η διαδικασία επίτευξης του παραπάνω κεντρικού στόχου, συνίσταται στη 

συνεργασία για το σχεδιασμό και υλοποίηση κοινών δράσεων, καθώς και στο συντονισμένο 

χαρακτήρα της παρέμβασης που είναι ολοκληρωμένη για να καλύπτει το σύνολο των 

διαστάσεων του προβλήματος.  

Στο έργο συμμετέχουν πέντε Εταίροι  από την Κύπρο και την Ελλάδα και συγκεκριμένα:  

1. Α.Κ.Ο.Μ.Μ. Ψηλορείτης Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Κύριος Δικαιούχος 

2. Δήμος Σητείας (Δικαιούχος 2) 

3. Πανεπιστήμιο Κρήτης/ Μ.Φ.Ι.Κ. (Δικαιούχος 3) 

4. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου (Δικαιούχος 4) 

5. Αναπτυξιακή Εταιρία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους ΛΤΔ (Δικαιούχος 5) 

6. Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κύπρου 

(Δικαιούχος 6) 

Η Μελέτη - Εμπειρογνωμοσύνη για την ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων στο 

Γεωπάρκο Ψηλορείτη διαρθρώνεται σε δύο φάσεις, καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει τα 

εξής παραδοτέα: 

Φάση 1 
Αποτύπωση, Ανάλυση και Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης του γενικού και του 

τουριστικού προφίλ της περιοχής του Γεωπάρκου Ψηλορείτη 

Φάση 2 
Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων στο Γεωπάρκο 

Ψηλορείτη. 
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Το παρόν κείμενο αποτελεί την Φάση 1 της προαναφερθείσας μελέτης και ο ακόλουθος πίνακας 

παρουσιάζει εν συντομία τι κάθε ένα από τα κεφάλαια της φάσης.  

Κεφάλαιο 1 

Το 1ο Κεφάλαιο Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη γίνεται αρχικά μια ιστορική αναφορά 

στη διαδικασία και στα κριτήρια αξιολόγησης της UNESCO και παρουσιάζονται 

βασικά διοικητικά χαρακτηριστικά και προοπτικές ανάπτυξης.   

Κεφάλαιο 2  

Στο επόμενο κεφάλαιο που αφορά το Φυσικό Περιβάλλον περιλαμβάνονται 

αναλυτικά στοιχεία για τα είδη χλωρίδας πανίδας και γενικότερα για την 

βιοποικιλότητα του πάρκου. Επίσης  πραγματοποιείται παρουσίαση για την 

γεωποικιλόητα με την ανάλυση των γεωτόπων και των σπηλαίων της περιοχής, 

ενώ γίνεται και παρουσίαση για το καθεστώς προστασίας αλλά και για τις 

περιβαλλοντικές απειλές που καλείται να αντιμετωπίσει  το πάρκο.  

Κεφάλαιο 3 

Στο 3ο κεφάλαιο  γίνεται αναφορά στο πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής, το 

οποίο περιλαμβάνει ιστορικά και μυθολογικά στοιχεία, παρουσίαση των 

αρχαιολογικών τόπων, μνημείων, μουσείων και σημείων θρησκευτικού 

ενδιαφέροντος και της τοπικής παράδοσης, γαστρονομίας και κουλτούρας των 

κατοίκων των περιοχών που σχηματίζουν το πάρκο. 

Κεφάλαιο 5 

Το κεφάλαιο 5 αφορά στις παραγωγικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα 

στο γεωπάρκο και αφορούν κυρίως δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα και 

συγκεκριμένα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.   

Κεφάλαιο 6 Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται τα στοιχεία που συνθέτουν τουριστικό προφίλ 

του πάρκου με έμφαση στις οικοτουριστικές υποδομές της περιοχής και 
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συγκεκριμένα στα καταφύγια, τις διαδρομές το κέντρο ενημέρωσης τις 

υποδομές διαμονής και εστίασης κ.α  

Κεφάλαιο 7 

Το 7ο και τελευταίο κεφάλαιο της  1ης φάσης παρουσιάζει τα συμπεράσματα που 

προκύπτουν από την ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης 

συνοψίζοντας τα βασικά σημεία που θα χρησιμοποιηθούν για την συνέχεια της 

μελέτης και την εκπόνηση της δεύτερης φάσης του παραδοτέου.  



  

 

 

 

 

 0 

 ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ 

 ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Το Γεωπάρκο Ψηλορείτη ιδρύθηκε το 2001 από την εταιρία 

Α.Κ.Ο.Μ.Μ. – Ψηλορείτης Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. με την 

επιστημονική υποστήριξη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 

του Πανεπιστημίου Κρήτης. Λόγω της πλούσιας 

γεωποικιλότητας, του πανέμορφου τοπίου και της 

αναμφισβήτητης ιστορίας και παράδοσής του, το Γεωπάρκο 

Ψηλορείτη εντάχθηκε, από την ίδρυσή του κιόλας, στο 

Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων και στο Δίκτυο των 

Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO. Από το Νοέμβριο του 

2015 τα Παγκόσμια Γεωπάρκα έγιναν το τρίτο επίσημα 

αναγνωρισμένο πρόγραμμα του Οργανισμού. Τα όρια του 

Γεωπάρκου Ψηλορείτη είναι τα θεσμοθετημένα όρια που πιστοποιήθηκαν από το Δίκτυο των 

Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO, ήδη από το Νοέμβριο του 2015. 

Το ΦΠ ξεκινά από τις νότιες παρυφές και τις περιοχές της Γέργερης και του Ζαρού, την περιοχή 

του Αμαρίου, την περιοχή της Μονής Αρκαδίου αλλά τον πεδινό Μυλοπόταμο στα δυτικά, τις 

ανατολικές παρυφές από Αγία Βαρβάρα μέχρι το Γάζι και καταλήγει στην βόρεια ακτή και τα 

Ταλαία Όρη, σαν φυσική απόληξη του Ψηλορείτη. 

Ιστορικό της ένταξης του Ψηλορείτη στα Γεωπάρκα της UNESCO 

Σύμφωνα με τις βασικές αρχές των Γεωπάρκων οι γεώτοποι και η γεωλογική κληρονομιά δεν 

είναι μόνο τόποι που θα πρέπει να αναδεικνύονται και να προστατεύονται, αλλά και πολύτιμα 

εργαλεία, που μαζί με τον υπόλοιπο φυσικό πλούτο και το ανθρώπινο δυναμικό, μπορούν να 

δώσουν πνοή σε μια άλλη, εναλλακτική ανάπτυξη των περιοχών τους. 

Περικλείει όλα τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος του Ψηλορείτη που είναι σπάνια και 

ξεχωριστά: την πλούσια γεωλογική του κληρονομιά, το βιοτικό περιβάλλον με τη μεγάλη 

βιοποικιλότητα και το μοναδικό πολιτισμό και την ιστορία των ανθρώπων του. 

Λόγω αυτής της μεγάλης βιοποικιλότητας και γεωποικιλότητας, αλλά και του πολιτισμικού 

πλούτου της περιοχής του Ψηλορείτη, το Φυσικό Πάρκο του Ψηλορείτη έχει ενταχθεί από το 

2001 στο Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων και πιο πρόσφατα, Το Δίκτυο δημιουργήθηκε με 

σκοπό την προστασία, ανάδειξη και προβολή τόσο της γεωλογικής, όσο και της φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς αγροτικών περιοχών της Ευρώπης, αναπτύσσοντας και προωθώντας 

εκπαιδευτικές και γεωτουριστικές δραστηριότητες με υψηλές ποιοτικά προδιαγραφές. 
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Επίσης εντάχτηκε το 2004 στο Δίκτυο των Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO. Το Δίκτυο των 

Παγκόσμιων Γεωπάρκων, το οποίο δημιουργήθηκε από την UNESCO το 2004 με σκοπό την 

προώθηση της προστασίας της γεωλογικής κληρονομιάς και του γεωτουρισμού σε όλο τον 

κόσμο. 

Οι γεώτοποι όπως και αντίστοιχα οι οικότοποι μιας περιοχής και γενικότερα η φυσική 

κληρονομιά, αναγνωρίζονται σήμερα ως σημαντικά οικονομικά κεφάλαια ενός τόπου που 

χρήζουν διατήρησης και προστασίας. Διάφορες προσπάθειες βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης 

βασίζονται ακριβώς στα στοιχεία αυτά της φυσικής κληρονομιάς για την ανάπτυξη μορφών 

εναλλακτικού τουρισμού και εκπαίδευσης. 

Μια τέτοια δράση αποτελεί το Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων που αναπτύσσεται πλέον και 

από την UNESCO σαν Δίκτυο Παγκόσμιων Γεωπάρκων. Τα γεωπάρκα εν αντιθέσει με άλλες 

μορφές πάρκων δεν αποτελούν προστατευόμενες περιοχές, ούτε διέπονται στις περισσότερες 

περιπτώσεις (εκτός των Γερμανικών) από εθνική αναγνώριση (Πρόσφατα το 2007 

ενσωματώθηκαν τα Ισπανικά και Ρουμανικά Γεωπάρκα στην Εθνική νομοθεσία, ενώ και το 2011 

με το Νόμο για τη Βιοποικιλότητα και στην Ελληνική Νομοθεσία). Αντίθετα, αποτελούν κυρίαρχα 

τοπικές αναπτυξιακές δομές και σαν τέτοιες δημιουργήθηκαν μέσα από το πρόγραμμα LEADER. 

Κύριοι στόχοι ενός γεωπάρκου είναι: 

• να αναδείξει τα πλούσια χαρακτηριστικά της Γης μιας περιοχής 

• να τα προβάλει κατάλληλα και να τα προστατεύει με σκοπό αυτά να αποτελέσουν έναν 

πόρο που θα συμβάλει στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο 

γεωτουρισμός 

• να εκπαιδεύει τους επισκέπτες και τους κατοίκους 

• να προσφέρει υψηλής ποιότητας αγαθά και υπηρεσίες 

• να στηρίζει την τοπική οικονομία  

Τα γεωπάρκα δεν αποτελούνται μόνο από προστατευόμενες περιοχές. Μπορεί να 

περιλαμβάνουν τέτοιες, είναι όμως απαραίτητο να περιλαμβάνουν τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες και τον πολιτισμό. Είναι ένα υπερσύνολο φυσικών, ανθρώπινων και 

πολιτισμικών χαρακτηριστικών με έμφαση στα στοιχεία ανάγλυφου, πετρωμάτων και φύσης. 

Στην ουσία αποτελούν τα ίδια ένα τοπικό δίκτυο. 

Σε πολλές περιπτώσεις τα Γεωπάρκα δρουν σαν φορείς τουριστικής προβολής και ανάπτυξης των 

αγροτικών περιοχών της Ευρώπης. Τα εργαλεία που προσφέρουν τα δίκτυα αυτά είναι η 

αλληλοϋποστήριξη των μελών τους, η μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειριών ανάμεσα στα μέλη, 

η ύπαρξη μιας τεράστιας δεξαμενής υποψήφιων επισκεπτών στην Ευρώπη και παγκοσμίως και 

η κατοχύρωση των λογότυπων τους σαν σήματα ποιότητας και παροχής υψηλού επιπέδου 
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υπηρεσιών στην Ευρώπη και αργότερα παγκοσμίως. Επιπλέον, η υποστήριξη και αναγνώριση 

από την UNESCO αποτελεί ένα άλλο ισχυρό εργαλείο καταξίωσης και αναγνώρισης παγκοσμίως. 

Το Νοέμβριο του 2015 η UNESCO αναγνώρισε τα Παγκόσμια γεωπάρκα ως το Τρίτο πρόγραμμα 

του οργανισμού (μετά τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τα Βιοσφαιρικά 

Αποθέματα) μέσα από το πρόγραμμα International Geoparks and Geoscience Program. Όλα τα 

Ευρωπαϊκά και τα Παγκόσμια γεωπάρκα εντάχθηκαν έτσι στις αναγνωρισμένες περιοχές της 

UNESCO που σήμερα αποτελούνται από 120 γεωπάρκα σε όλο τον κόσμο. 

 

Στην Ελλάδα αναγνωρίστηκαν πέντε περιοχές, η Νήσος Λέσβος, το Γεωπάρκο του Ψηλορείτη, το 

Γεωπάρκο Χελμού-Βουραϊκού, το Γεωπάρκο Βίκου-Αώου και πρόσφατα το Γεωπάρκο Σητείας. 

Έτσι η Κρήτη βρίσκεται να είναι η μοναδική ελληνική περιφέρεια με δύο γεωπάρκα. Η 

αναγνώριση από την UNESCO προσδίδει στο Φυσικό Πάρκο του Ψηλορείτη ένα σημαντικό, 

διεθνές Brand Name, αξιολογεί ως διεθνούς σημασίας, το αβιοτικό περιβάλλον της περιοχής, 

αναγνωρίζει ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών και προσφέρει μια δωρεάν 

διεθνή προβολή του τόπου. 

Η συμμετοχή βέβαια στα Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO όπως και τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα είναι 

τετραετούς διάρκειας που με το τέλος της ακολουθεί μια αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης με 

εξωτερικούς κριτές που μπορεί να προσφέρει τη συνέχεια της αναγνώρισης, όμως και την 

απένταξη από τα διεθνή αυτά Δίκτυα. Το Φυσικό Πάρκο του Ψηλορείτη έχει την επαναξιολόγησή 

του μέσα στο 2017. 

1.1.1 Διαδικασία αξιολόγησης Γεωπάρκων της UNESCO 

Όλα τα Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Γεωπάρκα επαναξιολογούνται κάθε τέσσερα χρόνια με βάση 

μια αυστηρά καθορισμένη διαδικασία. Τη χρονιά της αξιολόγησης πρέπει να ετοιμαστούν 

(επικαιροποιηθούν) τα έντυπα αξιολόγησης Α και Β και να αποσταλούν στο Δίκτυο μαζί με εκτενή 
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αναφορά πεπραγμένων για την περίοδο αξιολόγησης και Παραρτήματα επεξηγήσεων των 

εντύπων Α και Β. 

Μετά τη δημιουργία των Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO ο φάκελος επαναξιολόγησης 

πρέπει πρώτα να κατατεθεί στις Εθνικές Επιτροπές Γεωπάρκων ώστε να ελεγχθεί και να 

προωθηθεί στην UNESCO. 

Μετά την παραλαβή από την UNESCO ο φάκελος προωθείται στον Οργανισμό των Παγκόσμιων 

γεωπάρκων για να ξεκινήσει η διαδικασία ορισμού δύο ανεξάρτητων αξιολογητών οι οποίοι θα 

εξετάσουν το φάκελο, θα επισκεφτούν την περιοχή αξιολόγησης κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού για να διαπιστώσουν ιδίοις όμασι την πρόοδο και τη λειτουργία της υπό αξιολόγηση 

περιοχής ως Παγκόσμιο Γεωπάρκο της UNESCO. 

Οι αξιολογητές υποβάλλουν την αναφορά τους στο Παγκόσμιο Δίκτυο το οποίο συζητά όλες τις 

αξιολογήσεις κατά την περίοδο του Φθινοπώρου και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια του 

Παγκόσμιου Συνεδρίου των Παγκόσμιων Γεωπάρκων, ανάλογα αποφασίζεται είτε Πράσινη 

Κάρτα, ενδεχομένως με κάποιες συστάσεις για βελτιώσεις, οπότε και η αναγνώριση του 

γεωπάρκου συνεχίζεται για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Είτε κίτρινη κάρτα, εφόσον 

διαπιστώθηκαν σημαντικά προβλήματα, ελλείψεις ή δυσλειτουργίες στο γεωπάρκο, με 

αυστηρές συστάσεις και προτάσεις για διορθώσεις και βελτιώσεις και μια περίοδο δύο χρόνων 

για να πραγματοποιηθούν και να επαναξιολογηθεί η περιοχή, ή τέλος κόκκινη κάρτα εφόσον το 

γεωπάρκο έχει τέτοιες ελλείψεις ή δυσλειτουργίες που δεν του επιτρέπουν να λειτουργεί πλέον 

ως Παγκόσμιο Γεωπάρκο της UNESCO. Σε περίπτωση αξιολόγησης από κίτρινη κάρτα οι επιλογές 

είναι μόνο δύο, είτε κόκκινη κάρτα είτε πράσινη. 

Το Παγκόσμιο Γεωπάρκο του Ψηλορείτη αξιολογήθηκε τελευταία φορά το 2013 με Πράσινη 

Κάρτα, ενώ το 2007 είχε λάβει Κίτρινη Κάρτα λόγω δυσλειτουργιών του Φορέα Διαχείρισης (τότε 

από το ίδιο το ΑΚΟΜΜ) και τον ασαφή και μη ασφαλή προϋπολογισμό. Στη συνέχεια 

ακολούθησαν δυο επιτυχείς επαναξιολογήσεις. Το 2017 είναι η χρονιά της επαναξιολόγησης του 

Γεωπάρκου του Ψηλορείτη, της συμπλήρωσης των απαραίτητων εντύπων και των 

παραρτημάτων τους για την υποβολή τους. 

1.1.2 Κριτήρια αξιολόγησης Γεωπάρκων 

Τα κριτήρια αξιολόγησης – τομείς στους οποίους ουσιαστικά αξιολογείται το κάθε Γεωπάρκο 

εμπεριέχονται σε δύο διαφορετικά έντυπα αναφοράς. Παρακάτω συνοψίζονται τα κεφάλαια – 

κριτήρια στα Έντυπα Α & Β 

Το Έντυπο Α συνοψίζει τις υποδομές και τα προϊόντα που το γεωπάρκο προσφέρει στους 

επισκέπτες του. Διαρθρώνεται στα ακόλουθα κεφάλαια: 
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i. Γεωλογία και τοπίο (που συμπεριλαμβάνει τα χαρακτηριστικά της περιοχής, τη 
γεωδιατήρηση, και τη Φυσική και Πολιτισμική κληρονομιά) 

ii. Διαχειριστικός Φορέας, 
iii. Ερμηνεία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
iv. Γεωτουρισμός 
v. Βιώσιμη και Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη 

Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει συγκεκριμένα ερωτήματα και κριτήρια τα οποία βαθμολογούνται 

με άριστα το 1000. Σε κάθε αξιολόγηση το Έντυπο Α όπως και το Β στη συνέχεια, συμπληρώνεται 

και βαθμολογείται τόσο από το Γεωπάρκο όσο και από τους αξιολογητές κατά την επίσκεψή τους. 

Ο Ψηλορείτης στην τελευταία αξιολόγηση συγκέντρωσε 828 μόρια. 

Το Έντυπο Β αξιολογεί την ουσιαστική λειτουργία του Γεωπάρκου ως Παγκόσμιο γεωπάρκο της 

UNESCO όπως αναλύονται στα operational guidelines του Ευρωπαϊκού Δικτύου και των 

Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO και αναλύεται στα ακόλουθα κεφάλαια: 

i. Συμμετοχή στη λειτουργία του δικτύου 
ii. Διαχείριση και οικονομική κατάσταση 
iii. Δράσεις διαχείρισης (κυρίως γεωδιατήρησης) 
iv. Στρατηγικές συνεργασίες 
v. Μάρκετινγκ και δράσεις προβολής 
vi. Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη 

Κατά την τελευταία αξιολόγηση ο Ψηλορείτης με άριστα το 1000 έλαβε 796 μόρια. Η βαθμολογία 

και στα δύο έντυπα δεν έχει συγκεκριμένη βάση και λειτουργεί περισσότερο ως ποσοτικός 

δείκτης για το κάθε γεωπάρκο. Βέβαια κάθε γεωπάρκο θα πρέπει θεωρητικά να λαμβάνει 

τουλάχιστον το 50% των μορίων. 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ 

Ο Ψηλορείτης ή Ίδη, ένα βουνό μυθικό και ιερό στην αρχαιότητα είναι το ψηλότερο βουνό της 

Κρήτης (με υψηλότερη κορυφή τον Τίμιο Σταυρό, 2.456μ) και το ένατο ψηλότερο βουνό της 

Ελλάδας. Η αρχαία ονομασία "Ίδη" ή στη δωρική διάλεκτο "Ίδα" προέρχεται, κατά μία 

ετυμολογική θεωρία, από την εξαίσια θέα που υπάρχει στην κορυφή του βουνού, τον Τίμιο 

Σταυρό, από όπου φαίνεται σχεδόν ολόκληρη η Κρήτη. Η κορυφή του βουνού ανήκει 

γεωγραφικά στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου ενώ τα γεωγραφικά όρια της περιοχής του 

Ψηλορείτη εκτείνονται και στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 

Το τμήμα του ΦΠ που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου περιλαμβάνει ολόκληρους 

τους Δήμους Ανωγείων και Μυλοποτάμου και Αμαρίου (πρώην επαρχίες Μυλοποτάμου και 

Αμαρίου) και το ανατολικό τμήμα του Δήμου Ρεθύμνου, ενώ η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 

περιλαμβάνει σχεδόν ολόκληρο το Δήμο Μαλεβιζίου και τμήματα των Δήμων Φαιστού, 

Γόρτυνας, και Ηρακλείου. 
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Οι Δήμοι που ανήκουν διοικητικά στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου είναι :  

Ο Δήμος Ανωγείων, βρίσκεται σχεδόν στο κέντρο του νησιού και στο ανατολικό τμήμα της 

Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής, ο Δήμος έχει συνολικά 2.379 μόνιμους κατοίκους και έκταση 102,632 τ.χλμ, 

αποτελείται μόνο από τη Δημοτική Κοινότητα Ανωγείων. Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει 

ολόκληρο τον Δήμο Ανωγείων. 

Ο Δήμος Μυλοποτάμου βρίσκεται και αυτός σχεδόν στο κέντρο της Κρήτης και περιλαμβάνεται 

εξολοκλήρου στην περιοχή μελέτης. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ο μόνιμος πληθυσμός 

του Δήμου Μυλοποτάμου είναι 14.363 κάτοικοι και η έκταση του 360,703 τετραγωνικά 

χιλιόμετρα. 

Πιο συγκεκριμένα η Δημοτική Ενότητα Γεροποτάμου έχει 7.777 μόνιμους κατοίκους και έκταση 

194.590 στρέμματα και μεγαλύτερο οικισμό και έδρα του δήμου, την κωμόπολη του Περάματος, 

η Δημοτική Ενότητα Κουλούκωνα έχει 5.469 μόνιμους κατοίκους, έκταση 148.187 στρέμματα και 

με μεγαλύτερο οικισμό την κωμόπολη των Λιβαδιών και τη Δημοτική Ενότητα Ζωνιανών με 1.117 

μόνιμους κατοίκους και έκταση 17.926 στρέμματα που περιλαμβάνει την κωμόπολη των 

Ζωνιανών. 

Ο Δήμος Αμαρίου προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων Κουρητών και 

Συβρίτου, ενώ ως έδρα του ορίστηκε η Αγία Φωτεινή. Η συνολική έκταση του Δήμου Αμαρίου 

είναι 277,74 τ.χλμ ενώ σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ο μόνιμος πληθυσμός του ανέρχεται 

σε 5.915 κατοίκους. 

Αναλυτικότερα η Δημοτική Ενότητα Κουρητών έχει 3.058 μόνιμους κατοίκους, έκταση 125.738 

στρέμματα και με μεγαλύτερο οικισμό το Φουρφουρά και η Δημοτική Ενότητα Συβρίτου έχει 

2.857 μόνιμους κατοίκους, έκταση 151.547 στρέμματα και με μεγαλύτερο οικισμό το Μέρωνα. 

Ο Δήμος Ρεθύμνου έχει συνολική έκταση του Δήμου Ρεθύμνου είναι 397,48 τ. χλμ και ο μόνιμος 

πληθυσμός σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ανέρχεται στους 55.525 κατοίκους. Η περιοχή 

του δήμου που εμπεριέχεται στην περιοχή μελέτης περιλαμβάνει τη Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου 

και τμήμα της Δημοτικής Ενότητας Ρεθύμνου με τις Τοπικές Κοινότητες Μαρουλά, Πρασιών, 

Χρωμοναστηρίου, Σελλίου και τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνου με τους οικισμούς 

Ξηρό Χωριό και Γιαννούδι, έκτασης 165.591 στρεμμάτων και με πληθυσμό 8.528 κατοίκους. Στον 

αναλυτικό πίνακα του Δήμου Ρεθύμνου (Πίνακας 5 του Παραρτήματος 2.1) δεν 

συμπεριλαμβάνεται η έκταση του τμήματος της Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνου. 

Οι Δήμοι που ανήκουν διοικητικά στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου είναι : 

Ο Δήμος Μαλεβιζίου έχει έδρα το Γάζι και συνολική έκταση 291,907 τ.χλμ, όμως η περιοχή 

μελέτης του δήμου είναι λίγο μικρότερη και ίση με 262,403 τ.χλμ (μη συμπεριλαμβανομένης της 
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έκτασης που καλύπτει η Δημοτική Κοινότητα Γαζίου) ενώ χωροθετείται δυτικά του 

Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ηρακλείου. 

Στην περιοχή μελέτης, ο Δήμος Μαλεβιζίου περιλαμβάνει τις Δημοτικές Ενότητες Κρουσώνα με 

μεγαλύτερο οικισμό την κωμόπολη του Κρουσώνα, τη Δημοτική Ενότητα Τυλίσου με μεγαλύτερο 

οικισμό την Τοπική Κοινότητα Τυλίσου, με επίκεντρο τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας 

Τυλίσου καθώς και τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Γαζίου που περιλαμβάνει τις Τοπικές 

Κοινότητες Φόδελε, Αχλάδα, Ροδιά και τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Γαζίου με τους 

οικισμούς Καβροχώρι, Τίμιος Σταυρός και Άγιος Γεώργιος, αλλά χωρίς τον αστικό ιστό της πόλης 

του Γαζίου. 

Ο Δήμος Γόρτυνας έχει έκταση 462,71 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 15.632 κάτοικοι. Έδρα του 

δήμου ορίστηκαν οι Άγιοι Δέκα. Στην περιοχή μελέτης, ο Δήμος Γόρτυνας περιλαμβάνει τη 

Δημοτική Ενότητα Ρούβα με 1.821 μόνιμους κατοίκους και έκταση 84.491 στρεμμάτων και 

μεγαλύτερο οικισμό την κωμόπολη της Γέργερης και τις Τοπικές Κοινότητες Αγίας Βαρβάρας και 

Πρινιά με πληθυσμό 2.348 κατοίκους, έκταση 21.766 στρέμματα που ανήκουν στη Δημοτική 

Ενότητα Αγίας Βαρβάρας. Ο μεγαλύτερος οικισμός είναι η κωμόπολη της Αγίας Βαρβάρας με 

πληθυσμό 2.020 κατοίκους. 

Ο Δήμος Φαιστού έχει έδρα τις Μοίρες, ενώ ιστορική έδρα του έχει οριστεί το Τυμπάκι. Με 

επίκεντρο το ανάκτορο της Φαιστού που δεσπόζει στην περιοχή, ο δήμος εκτείνεται σε 412,74 

τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ αριθμεί 24.466 μόνιμους κατοίκους. 

Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει την Δημοτική Ενότητα Ζαρού με 2.953 μόνιμους κατοίκους, 

έκτασης 95.787 στρεμμάτων και μεγαλύτερο οικισμό το κεφαλοχώρι του Ζαρού και από τη 

Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου την Τοπική Κοινότητα Καμαρών με 331 μόνιμους κατοίκους, 

έκτασης 23.984 στρεμμάτων. 

Τέλος ο Δήμος Ηρακλείου, του οποίου ένα μικρό κομμάτι καταλαμβάνει η περιοχή μελέτης, 

αποτελεί το μεγαλύτερο δήμο της Περιφέρειας Κρήτης, όσον αφορά τον πληθυσμό με 173.450 

κατοίκους και έκταση 245,12 τ.χλμ. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε το Ηράκλειο και ιστορική 

έδρα η Νέα Αλικαρνασσός. 

Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει σχεδόν όλη τη Δημοτική Ενότητα Γοργολαΐνη με 2.941 μόνιμους 

κάτοικους και έκταση 38,31 τ.χλμ ενώ ο μεγαλύτερος οικισμός είναι το κεφαλοχώρι των Κάτω 

Ασιτών. 

Πίνακας 1.2-1: Συγκεντρωτικά στοιχεία του πληθυσμού ανά δήμο 

ΔΗΜΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΔΗΜΟΥ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΠΨ 

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΕΝΤΟΣ 
ΦΠΨ 
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ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 2.379 2.379 5 100 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 14.363 14.363 28 100 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ 5.915 5.915 12 100 

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 55.525 8.528 17 15 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 24.360 3.282 6 13 

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 15.632 4.169 8 27 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 24.864 9.638 19 39 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 173.450 2.941 6 2 

ΣΥΝΟΛΟ 316.488  51.215 100 - 

Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή 2011, Ιδία Επεξεργασία 

 

Πίνακας 1.2-2: Συγκεντρωτικά στοιχεία του πληθυσμού  ανά περιφερειακή ενότητα 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΕ ΣΕ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΠΨ 

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 
ΠΕ ΕΝΤΟΣ 

ΦΠΨ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

85.160 31.185 61 37 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

304.270 20.030 39 7 

ΣΥΝΟΛΟ 389.430 51.215 100 - 

Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή 2011, Ιδία Επεξεργασία 

 

Πίνακας 1.2-3 : Συγκεντρωτικά στοιχεία της έκτασης ανά Δήμο 

ΔΗΜΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΥ 
(ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ) 

ΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑ 

ΔΗΜΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 
ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ 

ΜΕ ΤΟ ΦΠΨ 

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 
ΕΚΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΕΝΤΟΣ ΦΠΨ 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 102.632 102.632 7 100 

ΔΗΜΟΣ 
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

360.703 360.703 25 100 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ 257.285 257.285 18 100 

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 397.480 165.591 11 42 
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ΔΗΜΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΥ 
(ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ) 

ΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑ 

ΔΗΜΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 
ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ 

ΜΕ ΤΟ ΦΠΨ 

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 
ΕΚΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΕΝΤΟΣ ΦΠΨ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

354.330 69.732 5 20 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 412.740 95.787 7 23 

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 462.710 84.491 6 18 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 291.907 262.403 18 90 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 245.120 38.310 3 16 

ΣΥΝΟΛΟ 2.884.907 1.436.934 100 - 

Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή 2011, Ιδία Επεξεργασία 

 

Πίνακας 1.2-4 : Συγκεντρωτικά στοιχεία της έκτασης ανά Περιφερειακή Ενότητα 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΕΚΤΑΣΗ Π. Ε. (ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ) 
ΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑ Π. Ε. 
(ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 
ΕΚΤΑΣΗΣ Π.Ε. ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΠΨ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
(%) ΕΚΤΑΣΗΣ 
Π. Ε. ΕΝΤΟΣ 

ΦΠΨ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

1.496.000 886.211 65 59 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

2.641.000 480.991 35 18 

ΣΥΝΟΛΟ 4.137.000 1.367.202 100   

Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή 2011, Ιδία Επεξεργασία 

 

 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Οι εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες στην περιοχή του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη που 

προτείνονται στην παρούσα μελέτη δίνουν νέες προοπτικές στην ευρύτερη περιοχή. Με τις νέες 

αυτές δραστηριότητες θα υπάρξει ανάπτυξη ήπιων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, και 

επιπλέον η υποστήριξη στην τοπική παραγωγή και οικονομία θα είναι μεγάλη. Στόχο αποτελεί 

να καταστεί το Φυσικό Πάρκο του Ψηλορείτη τουριστικός πόλος έλξης και σημείο αναφοράς για 

ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή. 
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Για την ανάπτυξη νέων εναλλακτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Φυσικού Πάρκου του 

Ψηλορείτη απαραίτητο στοιχείο είναι η δημιουργία έργων υποδομής όπως η βελτίωση των 

υποδομών οδοποιίας, η δημιουργία ειδικών εγκαταστάσεων για την άσκηση των 

δραστηριοτήτων, η δημιουργία νέων μονοπατιών και η συντήρηση υφισταμένων, η αξιοποίηση 

φυσικών πόρων (πηγές, ποτάμια, δάση), η δημιουργία θεματικών μουσειακών χώρων κ.α. Η 

εκμετάλλευση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη δράσεων και 

παρεμβάσεων όπως τις παραπάνω κρίνεται επιτακτική για την αειφορία και την εν γένει 

ανάπτυξη της περιοχής του γεωπάρκου. 



 

 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 ΒΙΟΠΙΚΟΙΛΟΤΗΤΑ 

2.1.1 ΧΛΩΡΙΔΑ 

Όλα σχεδόν τα είδη από τα 1.624 αυτόχθονα αυτοφυή είδη της Κρήτης, συναντώνται στην 

ευρύτερη περιοχή του Φυσικού Πάρκου του Ψηλορείτη. 

Τα ενδημικά φυτά είναι ανομοιόμορφα κατανεμημένα και ως επί το πλείστον απαντώνται σε 

φαράγγια και απομονωμένες περιοχές. Μερικά από αυτά είναι πολύ σπάνια ή βρίσκονται σε 

κίνδυνο όπως για παράδειγμα τα Horstrissea dolinicola, γεώφυτο, και το Astragalus idaeus. 

Τα περισσότερα από τα ενδημικά φυτά είναι χασμόφυτα, δηλαδή φυτά ριζωμένα σε ρωγμές 

βράχων και σε γκρεμούς, όπου ο ανθρώπινος παράγοντας και τα φυτοφάγα ζώα δεν μπορούν να 

τα επηρεάσουν. Τα Origanum dictamnus, Petromarula pinnata, staehelina petiolata, Eryngium 

ternatum, Hypericum jovis, είναι μερικά από τα ενδημικά χασμόφυτα που είναι ευρέως 

διαδεδομένα στον Ψηλορείτη. 

2.1.2 ΒΛΑΣΤΗΣΗ 

Στην περιοχή του Ψηλορείτη με την επίδραση και συνεπίδραση παραγόντων όπως γεωγραφική 

θέση, γεωλογία, ορογραφική διαμόρφωση - ανάγλυφο και κλίμα, διαμορφώνονται τρεις κυρίως 

ζώνες βλάστησης οι οποίες διακρίνονται σαφώς οικολογικά, χλωριδικά, φυσιογνωμικά και 

ιστορικά. Τα όρια των ζωνών αυτών συμπλέκονται πολλές φορές και αλληλοσυγχέονται, με 

τρόπο που να καθίστανται ασαφή. 

Η περιγραφή και η διάκριση των ζωνών βλάστησης γίνεται σύμφωνα με τον Ντάφη (1976), ο 

οποίος χρησιμοποιεί τις ανώτερες φυτοκοινωνικές ομάδες του συστήματος του Braun - Blanquet 

και ακολουθεί την ταξινόμηση της βλάστησης κατά Horvat (1962). 

 Ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης (Quercetalia ilicis). Λοφώδης και υποορεινή περιοχή 

Η ζώνη αυτή γνωστή και ως ζώνη των αείφυλλων - πλατύφυλλων, υποδιαιρείται στην υποζώνη 

Oleo-Ceratonion (-700μ.), υποζώνη της ελιάς και της χαρουπιάς, η οποία καταλαμβάνει την 

ξηρότερη και θερμότερη-χαμηλότερη ζώνη της περιοχής. 

Το κλίμα της υποζώνης αυτής χαρακτηρίζεται από ανοιξιάτικες και φθινοπωρινές βροχοπτώσεις, 

που κυμαίνονται μεταξύ 250-550 mm ετησίως και από μεγάλης διάρκειας ξηρή περίοδο (4-6 

μήνες). 

Η υποζώνη αυτή αντιπροσωπεύει το αγροτοδασικό περιβάλλον της περιοχής και μπορεί να 

διακριθεί σε δύο αυξητικούς χώρους-φυτοκοινωνικές ενώσεις. Στον κατώτερο-θερμότερο 

αυξητικό χώρο του Oleo-Ceratonietum (-400μ.) και στον σχετικά ψυχρότερο του Oleo - 

lentiscetum (400-700μ.). 

Ο πρώτος αυξητικός χώρος εκτείνεται στην χαμηλότερη ζώνη της περιοχής. Στις περιοχές αυτές, 

οι φυσικές φυτοκοινωνίες έχουν από πολύ παλιά υποβαθμισθεί και εφόσον οι περιοχές δεν 
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καλλιεργούνται γεωργικά, κυρίως από ελιά, καλύπτονται από ενώσεις φρυγάνων (garique) στις 

οποίες κυριαρχούν ακανθώδεις ημίθαμνοι όπως η αστοιβίδα (Sarcopoterium spinosum), το 

αχινοπόδι (Genista acanthoclada), Euphorbia acanthothamnos, Euphorbia dendroides, αλαδανιές 

(Cistus salvifolius και Cistus parviflorus), Cytisus creticus κ.α. καθώς και διάφορα χειλανθή όπως 

Phlomis lanata, Phlomis cretica, Phlomis fruticosa, θυμάρι (Coridothymus capitatus), Balotta 

acetabulosa, Salvia officinalis, Salvia triloba, κ.α. 

Στην ζώνη αυτή απαντούν χαμηλοί βοσκημένοι πρινώνες (Quercus coccifera) και χαρουπιές 

(Ceratonia siliqua). 

Πάνω από τον αυξητικό αυτό χώρο, κατακόρυφα ή βορειότερα οριζόντια, εμφανίζεται ο 

αυξητικός χώρος του Oleo - lentiscetum. Αυτός παρουσιάζει την εξάπλωσή του στους πρόποδες 

των ορεινών όγκων. 

Στον αυξητικό αυτό χώρο, εμφανίζεται η τυπική θαμνώδης φυτική διάπλαση της πεδινής και 

ημιορεινής ζώνης που είναι τα μακκί, που αποτελούνται από αειθαλείς, σκληρόφυλλους 

θάμνους με μέσο ύψος πάνω από 1,5μ., συχνά σε πυκνή διάταξη. Τα επικρατέστερα είδη των 

μακκί είναι το πουρνάρι (Quercus coccifera), ο σχίνος (Pistacia lentiscus), η χαρουπιά (Ceratonia 

siliqua), η αγριελιά (Oleo europea var. sylvestris), οι κουμαριές (Arbutus andrachne, Arbutus 

unedo), το ρείκι (Erica manipuliflora), το σπάρτο (Spartium junceum), ο ασπάλαθος (Calycotome 

villosa), η μυρτιά (Myrtus communis) σε υγρές θέσεις κ.ά. 

Στην ζώνη αυτή απαντώνται τα δάση θερμόφιλων κωνοφόρων με αντιπροσωπευτικό είδος τα 

δάση τραχείας πεύκης (Pinus brutia). Τα όρια της υψομετρικής της κατανομής κυμαίνονται έως 

τα 1.100 μέτρα υψόμετρο. 

Η τραχεία πεύκη (Pinus brutia) απαντάται σε αμιγείς ή σε μικτές συστάδες με άτομα κυπαρισσιού 

(Cypressus sempervirens var. orizontalis), κυρίως στις νότιες πλαγιές του Ψηλορείτη. 

Τα περισσότερα δάση της τραχείας πεύκης εκτείνονται στις νότιες πλαγιές και κύρια στην ορεινή 

περιοχή του Δήμου Ζαρού. 

Η τραχεία πεύκη εμφανίζεται με την μορφή αραιών συστάδων ή συνδεδριών, ή σχηματίζει 

συγκροτημένες συστάδες με μορφή και ποιότητα δένδρων μοναδική για το είδος. 

Η ύπαρξη μικρών συστάδων ή μεμονωμένων ατόμων άγριας αχλαδιάς (Pyrus amygdaliformis) 

και άγριας αμυγδαλιάς (Amygdalus webbii), είναι συχνή στην ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης. 

 Υπομεσογειακή - Παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης (Quercetalia pubescentis) - 

Λοφώδης, υποορεινή περιοχή 

Η ζώνη αυτή εμφανίζεται ως συνέχεια της προηγούμενης, κατακόρυφα και οριζόντια στο 

εσωτερικό της περιοχής του Ψηλορείτη και εκτείνεται από υψόμετρο 700 - 1.200μ. Με τη 
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βαθμιαία εγκατάλειψη της μεσογειακής βλάστησης εμφανίζεται ή μια ιδιόρρυθμη μεταβατική 

ζώνη, που μοιάζει φυσιογνωμικά με την ζώνη των αείφυλλων - πλατύφυλλων διαφέρει όμως από 

την τελευταία τόσο οικολογικά όσο και χλωριδικά, ή μια ζώνη από ξηρόφυλλα φυλλοβόλα 

πλατύφυλλα και κυρίως από δρυοδάση και αποτελεί μετάβαση από το αγροτοδασικό 

περιβάλλον στο αμιγές δασικό περιβάλλον της περιοχής. 

Το κλίμα εδώ γίνεται βαθμιαία ηπειρωτικότερο, με χειμώνες δριμύτερους, οι βροχοπτώσεις 

αυξάνουν, αλλά με χαρακτηριστική ξηρή περίοδο, αν και περιορισμένη. 

Τα όρια της ευμεσογειακής και της παραμεσογειακής ζώνης βλάστησης στον Ψηλορείτη είναι 

ασαφή, επειδή η Quercus coccifera εμφανίζεται και στο Oleo-Ceratonion, δημιουργώντας ένα 

ξεχωριστό αυξητικό χώρο. Έτσι δημιουργείται η υποζώνη Quercion cocciferae. 

Η Quercus coccifera (πρίνος) επεκτείνεται έως την παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης, 

σχηματίζοντας αμιγή ή μικτά δάση με κυπαρίσσι, σφενδάμι και χαμηλότερα με πεύκη. 

Ο Ψηλορείτης έχει τα περισσότερα πρινοδάση της Κρήτης όπως το δάσος Ρούβα στις ορεινές 

περιοχές Γέργερης-Ζαρού, περιοχή Βρωμονερού Κρουσώνα και το δάσος στις Αραβάνες - 

Ι.Μ.Αρκαδίου, ενώ σημαντικές συστάδες πρίνου υπάρχουν και σε άλλες περιοχές άριστης 

αντιπροσωπευτικότητας και βαθμού συντήρησης. 

Η μεγάλη έκταση πρινώνων που παρουσιάζεται στη ζώνη αυτή σε συνέχεια με την προηγούμενη, 

οφείλεται βασικά σε ανθρωπογενείς επιδράσεις και στην μεγάλη αντοχή του πρίνου στη βοσκή, 

στις πυρκαγιές και άλλες κακώσεις, καθώς και στην μεγάλη ριζοβλαστική και πρεμνοβλαστική 

ικανότητά του. 

Στον αυξητικό αυτό χώρο απαντάται και η αριά ή αζίλακας (Quercus ilex), περισσότερο κατά 

μεμονωμένα άτομα και εν μέρει σε μίξη με άλλα είδη όπως πρίνο, φράξο, κ.λ.π. Υπό μορφή 

δάσους είναι περιορισμένη η παρουσία της στον Ψηλορείτη. 

Στην ζώνη αυτή το κυπαρίσσι (Cypressus sempervirens var. orizontalis) συναντάται σε όλη κατά 

μεμονωμένα άτομα μέσα σε γεωργικές καλλιέργειες ως υπολείμματα από τα απέραντα δάση 

κυπαρισσιού που κάλυπταν το νησί παλαιότερα ή σε αμιγείς συστάδες ή σε μίξη με τραχεία 

πεύκη και πρίνο. 

Τα φυλλοβόλα δάση πλατύφυλλων απαντώνται κυρίως στη ζώνη βλάστησης Quercetalia 

pubescentis και περιλαμβάνουν ξηρόφιλα και υγρόφιλα δασικά οικοσυστήματα. 

Η χνοώδης δρυς (Quercus pubescens) που είναι το περισσότερο διαδεδομένο είδος δρυός που 

συναντάμε είτε μεμονωμένα, είτε σε μίξη με άλλα είδη σε μικρές εκτάσεις. Δάση με Quercus 

brachyphylla (περιλαμβάνεται στο είδος Quercus pubescens), απαντούνται κυρίως στο Πρασιανό 

φαράγγι περιοχής Αμαρίου. 
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Η προστασία των δρυοδασών αποτελεί αναγκαιότητα, καθώς η γενική τους κατάσταση είναι 

προβληματική. 

Η κουμαριά (Arbutus unedo) καταλαμβάνει στη ζώνη αυτή βλαστήσεως, υπό αμιγή σχεδόν 

μορφή, σημαντικές εκτάσεις κυρίως στους Ποταμούς Αμαρίου. 

Σε υγρές θέσεις, στις όχθες ποταμών εμφανίζεται η αζωνική βλάστηση (παρόχθια), η οποία 

περιλαμβάνει πλατάνια (Platanus orientalis), ιτιές (Salix sp.), πικροδάφνες (Nerium oleander) 

κ.λπ. Οι τύποι βλάστησης αυτής της μορφής έχουν ιδιαίτερη σημασία τόσο ως βιότοποι ειδών 

της πανίδας όσο και ως διάδρομοι μετακίνησης των ειδών αυτών. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι 

η παρόχθια βλάστηση στην κοιλάδα του ποταμού Κουτσουλίδη που δημιουργείται από την 

λεκάνη του δάσους Ρούβα. 

 Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων, ορο-μεσογειακή, υποαλπική (Astragalo 

Acantholimonetalia) 

Δάση με κυρίαρχα είδη το κυπαρίσσι (Cypressus sempervirens var. orizontalis), το σφενδάμι (Acer 

sempervirens var. creticum) και τοπικά την αμπελιτσιά (Zelkova abelicea), κατανέμονται εντός 

των υψομετρικών ορίων της ζώνης αυτής (1.200-1.700μ.). Από βιοκλιματική άποψη τα δάση 

αυτά απαντούν στο εσωτερικό της ύφυγρης και υγρής βιοκλιματικής ζώνης στις βόρειες και τις 

νότιες πλαγιές του βουνού. 

Βορειοανατολικά του Ψηλορείτη, στην θέση Αμπέλια του χωριού Ανώγεια υπάρχει σημαντική 

έκταση όπου κυριαρχεί το σφενδάμι, υπό μορφή μικρών δένδρων και θάμνων. 

Πάνω από τα 1.700 μέτρα, η βλάστηση συντίθεται από θαμνώδη και ποώδη βλάστηση που έχει 

υποβαθμισθεί εξαιτίας της υπερβόσκησης. Στη ζώνη αυτή εμφανίζεται η υποζώνη Astragalo – 

Daphnion, η οποία εξαπλώνεται στα ασβεστολιθικά όρη και συντίθεται από ακανθοφόρους 

θάμνους όπως οι Berberis cretica, Daphne oleoides, Astragalus tragacantha, Prunus prostrata, 

Acantholimon androsaceum, Stipa pennata κ.ά. 

2.1.3 ΠΑΝΙΔΑ 

Η περιοχή του Ψηλορείτη λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της παλαιογεωγραφικής και της 

γεωλογικής της ιστορίας, συγκεντρώνει πανίδα που αποτελείται από στοιχεία με ετερόκλητη 

ζωογεωγραφική προέλευση, σημαντική πανίδα τόσο από ποιοτική, όσο και από ποσοτική 

άποψη. Ενδημικά, σπάνια και ιδιαίτερα πανιδικά στοιχεία, εμφανίζονται με ένα μοναδικό 

συνδυασμό. 

Μοναδικά οικοσύστηματα στην περιοχή είναι τα φαράγγια, στα οποία δημιουργείται ένα 

σπουδαίο καταφύγιο για αρκετά είδη ζώων που το χρησιμοποιούν ως χώρο φωλιάσματος, 

τροφοληψίας και ξεκούρασης. Οι σπηλιές αποτελούν επίσης εξαιρετικά ευαίσθητα 



  

 

 

 

 

 4 

οικοσύστηματα που φιλοξενούν εκτός από τα ασπόνδυλα και πολλές ομάδες σπονδυλοζώων με 

σημαντικότερη αυτήν των Χειροπτέρων (νυχτερίδων). 

2.1.4 ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ 

Η περιοχή παρουσιάζει αξιόλογο ορνιθολογικό ενδιαφέρον, εξαιτίας των σημαντικών 

πληθυσμών και της ποικιλίας των πτηνών κυρίως των αρπακτικών που αναπαράγονται στην 

περιοχή. Τα είδη που απαντώνται ταξινομούνται γενικά σε τρείς οικολογικές ομάδες: τα 

αρπακτικά, τα στρουθιόμορφα (εκπροσωπούν την πολυπληθέστερη ομάδα ειδών) και τα 

υπόλοιπα μη στρουθιόμορφα είδη. 

Ο Ψηλορείτης είναι προς το παρόν μη προστατευόμενη περιοχή, σημαντική για τα αρπακτικά 

καθώς αναπαράγονται ο Γυπαετός Gypaetus barbatus, το όρνιο Gyps fulvus, ο Χρυσαετός Aquila 

chrysaetos, ο Σπιζαετός Hieraaetus fasciatus και ο Πετρίτης Falco peregrinus. Επίσης 

αναπαράγεται η Νησιωτική Πέρδικα Alectoris chukar και η Κοκκινοκαλιακούδα Pyrrhocorax 

pyrrhocorax. Το καλοκαίρι εμφανίζεται ο Μαυροπετρίτης (Falco eleonora). 

Επίσης το Φαράγγι Πρασσιών μη προστατευόμενη περιοχή είναι σημαντική λόγω της ύπαρξης 

αποικίας όρνιων Gyps fulvus. Επίσης εμφανίζεται ο Σπιζαετός Hieraaetus fasciatus. 

2.1.5 ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ 

Αντιθέτως με ότι συμβαίνει με τα ασπόνδυλα, ο ενδημισμός στο επίπεδο του είδους, είναι πολύ 

μικρός. Αυτό οφείλεται στην γεωλογική και παλαιογεωγραφική εξέλιξη της περιοχής. 

Τα περισσότερα από τα είδη που απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή του Ψηλορείτη 

προστατεύονται από το Π.Δ.67/1981 και από Διεθνείς Συμβάσεις, ενώ επίσης περιέχονται στο 

Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλοζώων της Ελλάδας ως κινδυνεύοντα είδη, Τρωτά και 

Σπάνια. 

 Θηλαστικά 

Τα σημαντικότερα είδη θηλαστικών του Ψηλορείτη είναι: 

Εντομοφάγα: διάφορα είδη νυχτερίδων, σε μικρούς πληθυσμούς, όπως τα Rhinolophus blasii, 

Eptesicus serotinus, Rhinolophus hipposideros (Mικρορινόλοφος), Rhinolophus ferrumeguinum 

(Τρανορινόλοφος), Miniopterus schreibersii (Πτερυγονυχτερίδα), Myotis blythi (Μικρομυωτίδα), 

Myotis capaccinii (Ποδαρομυωτίδα), Myotis myotis (Τρανομυωτίδα), καθώς και είδη μιγαλών 

Crocidura mavroleus, Suncus etruscus, με σημαντικότερο την ενδημική Crocidura zimmermanni, 

και ο σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor). 

Τρωκτικά: διάφορα είδη αρουραίων, Rattus rattus (Μαυροποντικός) και Rattus norvegius 

(Αρουραίος), και είδη ποντικών του αγρού Apodemus sylvaticus (Δασοποντικός) και Apodemus 
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mystacinus (Βραχοποντικός), ο κοινός ποντικός Mus musculus (Σταχτοποντικός), ο Acomys 

minous (Αγκαθοποντικός)-ενδημικό είδος σε πολύ μικρούς πληθυσμούς και το Myoxus glis 

(Μυωζός). 

Άλλα σημαντικά θηλαστικά είδη είναι: Lepus europeus (λαγός), Mustela nivalis (νυφίτσα), Meles 

meles (άρκαλος), Martes foina (ζουρίδα), ο αγριόγατος (Felis silvestris cretensis) σε μικρούς 

πληθυσμούς. 

 Αμφίβια 

Στον Ψηλορείτη εμφανίζονται και τα τρία είδη των αμφιβίων της Κρήτης: ο Πρασινόφρυνος (Bufo 

viridis), ο Δενδροβάτραχος (Hyla arborea) και ο Λιμνοβάτραχος (Rana ridibunda). 

Τα αμφίβια, λόγω της ευαισθησίας των οικοτόπων στους οποίους ζουν, είναι από τις ομάδες που 

αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα. Τα ίδια είναι ευαίσθητα στην ρύπανση και στη 

μόλυνση. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουν χρησιμοποιηθεί ως βιοδείκτες για την επισήμανση 

αυξημένων ρύπων. 

 Ερπετά 

Τα ερπετά του Ψηλορείτη εμφανίζουν πολύ μικρούς και αραιούς πληθυσμούς. Σημαντικός 

κίνδυνος είναι η καταστροφή των βιοτόπων τους. 

Τα σημαντικότερα είδη των ερπετών είναι: διάφορα είδη σαμιαμίθων, ο Κυρτοδάκτυλος 

(Cyrtodactylus kotschyi), η Ταρέντολα (Tarentola mauritanica) και το κοινό (Hemidactylus 

turcicus), δύο είδη σαύρας, η Μεγάλη πράσινη σαύρα (Lacerta trilineata) και η Αιγαιόσαυρα 

(Podarcis erchardii), τέσσερα είδη φιδιών, η δενδρογαλιά (Coluber gemonensis), το Σπιτόφιδο 

(Elaphe situla), το Νερόφιδο (Natrix tessellata) και το Αγιόφιδο (Telescopus fallax), το Λιακόνι 

(Chalcides ocellatus) και η Νεροχελώνα (Μauremis caspica). 

2.1.6 ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ 

Αποτελούν μια ομάδα η οποία παρουσιάζει αυξημένο ενδημισμό στον Ψηλορείτη. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι υπάρχουν περίπου 130 είδη σαλιγκαριών από τα οποία το 50% είναι ενδημικά. 

Ως ομάδα δεν αντιμετωπίζουν άμεσους κινδύνους. Απειλούνται όμως όπως και τα άλλα είδη της 

πανίδας από την καταστροφή των βιοτόπων τους. 

 ΓΕΩΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

Ο Ψηλορείτης είναι μια μακρόστενη οροσειρά που διατρέχει κατά μήκος την κεντρική Κρήτη, 

δεσπόζοντας 2,5 χιλιόμετρα πάνω από τη θάλασσα. Από τα ανατολικά και νότια υψώνονται 

τεράστιοι γκρεμοί, όλοι αποτέλεσμα των ρηγμάτων που οριοθετούν την ορεινή ζώνη από την 

πεδινή των κάμπων. Η συνέχεια του, ο Κουλούκωνας στο βορρά, μοιάζει να χάνεται απότομα στο 
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Κρητικό πέλαγος. Μόνο η δυτική του πλευρά ταπεινώνεται σταδιακά προς την περιοχή του 

Ρεθύμνου. 

Στα 1.100 περίπου τετραγωνικά χιλιόμετρα που απλώνεται το Φυσικό Πάρκο του Ψηλορείτη 

είναι συγκεντρωμένος όλος ο πλούτος της Κρητικής γης. Το σύνολο των ομάδων – καλυμμάτων 

της Κρήτης εμφανίζεται στις παρυφές της οροσειράς, αφού στην κορυφογραμμή δεσπόζουν οι 

πλακώδεις ασβεστόλιθοι που αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά του βουνού. Σε ορισμένες μάλιστα 

θέσεις, όπως στις Γωνιές, αυτή η μεγάλη ποικιλία των πετρωμάτων συγκεντρώνεται σε μια τόσο 

μικρή έκταση, μικρογραφία της Κρήτης θα μπορούσε να την παρομοιάσει κανείς. 

Η εξέλιξη του βουνού και του ανάγλυφου του είναι μια διαρκής και αέναη διεργασία που και 

στις μέρες μας διαμορφώνει το βουνό. Οι δυνάμεις της Γης που δημιούργησαν την ξηρά και στη 

συνέχεια την ανύψωσαν στα ύψη που σήμερα υπάρχει αποτυπώνονται στα δεκάδες ρήγματα 

και στις αμέτρητες πτυχώσεις των πετρωμάτων του. 

Στην περιοχή αυτή εμφανίζονται και αρκετά ιδιαίτερα πετρώματα, σχετικά σπάνια για το νησί, 

όπως οι οφειόλιθοι ή τα βαθύτερα μέλη της ομάδας των «Πλακωδών ασβεστόλιθων» στον 

Κουλούκωνα. Η πέτρα όμως του Ψηλορείτη, η χαρακτηριστική πλάκα των πλακωδών 

ασβεστόλιθων, δε σκιαγραφεί μόνο το τοπίο, αλλά και την ανθρώπινη παρουσία μέσα από την 

αρχιτεκτονική της πέτρας που κυριαρχεί στα μητάτα, στα αλώνια και στις αναβαθμίδες των 

πλαγιών. 

Σε όλη την έκταση των βουνών του η καρστική διάβρωση έχει δημιουργήσει μοναδικά τοπία, 

σπάνια για τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και δομές. Είτε αυτές είναι απλές μορφές των 

ασβεστολιθικών βράχων, είτε τα διάφορα οροπέδια, σπήλαια και φαράγγια. Σε κάθε μια από τις 

περιοχές αυτές η ζωή βρήκε τον τρόπο και τη δυνατότητα να αναπτύξει ιδιαίτερες και μοναδικές 

μορφές, είδη που ζουν μόνο σε αυτούς τους τόπους ή που βρίσκουν σήμερα καταφύγιο μόνο 

εκεί. 

Η παρουσία στον ορεινό όγκο του Ψηλορείτη και του Κουλούκωνα μόνο των δύο ανθρακικών 

ομάδων της Κρήτης, των κατώτερων «Πλακωδών ασβεστόλιθων» και των ανώτερων 

ασβεστόλιθων της «Τρίπολης» καθορίζει όχι μόνο την κίνηση του υπόγειου νερού αλλά και την 

παρουσία της ζωής. Σε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα στα ανατολικά και νότια της οροσειράς 

(Λιβάδια Κρουσώνα, Πετραδολάκια, Ρούβας, Φουρφουράς κ.ά.) ανάμεσα στις δύο ανθρακικές 

μάζες παρεμβάλλονται τα ανώτερα πετρώματα του φλύσχη των «Πλακωδών ασβεστόλιθων». Τα 

αδιαπέρατα αυτά πετρώματα εμποδίζουν το νερό να κινηθεί βαθύτερα και να περάσει μέσα στη 

μεγάλη μάζα των ανθρακικών πετρωμάτων. Τότε δημιουργούνται οι πολυάριθμες μικρο-πηγές 

που μπορεί ελάχιστες να παρέχουν ικανές ποσότητες νερού όλο το χρόνο, δημιουργούν όμως 

όλες μικρές οάσεις στην έρημο των ασβεστολιθικών βράχων . 
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Η εξέλιξη του βουνού και του ανάγλυφου του είναι μια διαρκής και αέναη διεργασία που και 

στις μέρες μας διαμορφώνει το βουνό. Οι δυνάμεις της Γης που δημιούργησαν την ξηρά και στη 

συνέχεια την ανύψωσαν στα ύψη που σήμερα υπάρχει αποτυπώνονται στα δεκάδες ρήγματα 

και στις αμέτρητες πτυχώσεις των πετρωμάτων του. Όλος αυτός ο πλούτος του ανάγλυφου και 

της Γης που συγκεντρώνεται στον Ψηλορείτη, με τη μεγάλη ποικιλία σε μορφές και 

συνδυασμούς, μαζί και ο άνθρωπος που για αιώνες αγάπησε αυτόν τον τόπο και τον στόλισε με 

τα έργα του αποτελεί τη γεωποικιλότητά του. 

Με τον όρο γεωποικιλότητα ορίζεται σήμερα στη διεθνή βιβλιογραφία ο πλούτος του αβιοτικού 

περιβάλλοντος μιας περιοχής που περιλαμβάνει ιδιαίτερες μορφές του ανάγλυφου, σημαντικές 

θέσεις πετρωμάτων, ορυκτών και απολιθωμάτων, σχηματισμούς και μορφές βράχων, 

στρωματογραφίες θέσεις, τεκτονικές δομές όπως πτυχώσεις, ρήγματα κα., εμφανίσεις νερού, 

καθώς και θέσεις αλληλεπίδρασης του γεωλογικού περιβάλλοντος με τον άνθρωπο και τον 

πολιτισμό του. Επίσης, περιλαμβάνει και θέσεις όπου είναι εμφανής η δράση παλαιών αλλά και 

ενεργών γεωλογικών διεργασιών. Όλες αυτές οι θέσεις που συνθέτουν τη γεωποικιλότητα μιας 

περιοχής ονομάζονται γεώτοποι. Οι γεώτοποι αναγνωρίζονται σήμερα μέσα από την ελληνική 

νομοθεσία δίνοντας τη δυνατότητα προστασίας και θεσμοθέτησης τους είτε κατά τη διαδικασία 

εκπόνησης των ΣΧΟΑΑΠ των δήμων (ΥΑ 37691/ ΦΕΚ 1902/ 14-9-2007) είτε μέσα από τον 

πρόσφατο νόμο για τη Βιοποικιλότητα (Ν. 3937/ ΦΕΚ 60/ 31/3/2011). 

2.2.1 ΓΕΩΤΟΠΟΙ 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου Ν. 3937/2011 Γεώτοποι είναι οι 

γεωλογικές−γεωμορφολογικές δομές που συνιστούν φυσικούς σχηματισμούς και 

αντιπροσωπεύουν σημαντικές στιγμές της γεωλογικής ιστορίας της γης, είναι σημαντικοί 

μάρτυρες της μακράς εξέλιξής της ή δείχνουν σύγχρονες φυσικές, γεωλογικές διεργασίες που 

συνεχίζουν να εξελίσσονται στην επιφάνεια της Γης. 

Σήμερα με το Γεωπάρκο του Ψηλορείτη έχουν καταγραφεί πάνω από 60 σημαντικές θέσεις 

γεώτοπων, πέραν των αμέτρητων σπηλαίων. Τα γεωλογικά αυτά μνημεία του Ψηλορείτη είναι 

διάσπαρτα σε όλη την έκτασή του. Περιλαμβάνουν μοναδικούς σχηματισμούς πετρωμάτων, 

θέσεις απολιθωμάτων, εντυπωσιακές μορφές του ανάγλυφου, σπήλαια και άλλες καρστικές 

μορφές, πτυχώσεις και ρήγματα των πετρωμάτων, ιδιαίτερα σημαντικές για το φυσικό 

περιβάλλον εμφανίσεις νερού, στοιχεία αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με την πέτρα και το 

ανάγλυφο, που όλα μαζί συνθέτουν την ιστορία της Γης και του ανθρώπου στον Ψηλορείτη. 

Πολλοί από αυτούς τους γεώτοπους γειτνιάζουν μεταξύ τους και συνδυαστικά μπορούν να 

αναπλάσουν μικρά κομμάτια της γεωλογικής ιστορίας του βουνού. Άλλοι πάλι έχουν κοινά 

γεωλογικά και φυσικά χαρακτηριστικά που ο ένας συμπληρώνει τον άλλο και όλοι μαζί μια πλήρη 

θεματική εικόνα του βουνού. Για τους παραπάνω λόγους, αλλά και για τις ανάγκες ανάδειξής 
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τους πολλοί γεώτοποι έχουν ομαδοποιηθεί σε επιμέρους υπο-περιοχές. Έτσι, έχουν οριοθετηθεί 

ως υπο-περιοχές οι: 

• Η «τομή των Ταλαίων Ορέων: ένα ταξίδι 250 εκατομμυρίων χρόνων στο παρελθόν» στην 
οροσειρά του Κουλούκωνα 

• Τα «καρστικά τοπία του Ψηλορείτη» στην ορεινή ζώνη του βουνού 
• «Από το βουνό στον κάμπο» που περικλείει τους ανατολικούς και νότιους πρόποδες του 

βουνού 
• Τα «Γκρεμνά του Αμαρίου» στην ομώνυμη κοιλάδα 
• Το «Σπηλαιοπάρκο» που περιλαμβάνει τα σημαντικότερα σπήλαια του Ψηλορείτη 
• «Λοιποί διάσπαρτοι γεώτοποι» που για διάφορους λόγους δεν έχουν ενταχθεί σε κάποια 

από τις υπο-περιοχές αυτές και διακρίνονται ως μεμονωμένοι σχηματισμοί 

Πληθώρα καρστικών τοπίων όπως τα οροπέδια, οι δολίνες, οι καταβόθρες και οι άλλες 

παρόμοιες μορφές, όπως τα σπήλαια και τα βάραθρα. Η διάλυση των ασβεστολίθων, δολομιτών 

και μαρμάρων του Ψηλορείτη, ιδιαίτερα στην ορεινή του ζώνη, έχει δημιουργήσει ένα πλήθος 

τέτοιων μορφών και τοπίων που χαρακτηρίζουν το ανάγλυφο του βουνού και καθορίζουν στο 

μέγιστο βαθμό την εμφάνιση της ζωής σε όλες της τις εκφάνσεις. Τα καρστικά τοπία του 

Ψηλορείτη, αφορούν σε επιφανειακές κοιλότητες ποικίλων διαστάσεων όπως σε μικρά 

βαθουλώματα (αρόλιθοι και χύτρες), καταβόθρες και τάφκους μέχρι στα μεγάλα οροπέδια, της 

Νίδας και των Πετραδολακίων. 

Σε πολλές περιοχές η πλήρης απουσία εδάφους και η καταδυνάστευση του τοπίου από το σκληρό 

ασβεστολιθικό βράχο σχηματίζουν τοπία απόκοσμα και εντυπωσιακά. Οι «κρατήρες» στην 

Κουρούνα και στην περιοχή του Σκίνακα έπλασαν και συνεχίζουν να πλάθουν μύθους για τα 

«ηφαίστεια» του Ψηλορείτη που όμως πολύ απέχουν από την πραγματικότητα. 

Αμέτρητα απολιθώματα βρίσκονται παντού, στα μεγάλα υψώματα ή μέσα στα νεογενή ιζήματα 

που καλύπτουν τις παρυφές του βουνού περιλαμβάνοντας από κοχύλια, αχινούς και ψάρια, 

μέχρι τις «αστείες» αγελάδες της θάλασσας (Σειρήνια). Τα πιο εντυπωσιακά και σπάνια είναι τα 

απολιθώματα του Φόδελε (κοράλλια, βραχιόποδα και δίθυρα) ηλικίας περίπου 300 

εκατομμυρίων χρόνων που μπόρεσαν να επιβιώσουν των τεράστιων πιέσεων και θερμοκρασιών 

που αναπτύχθηκαν όταν ανασηκώνονταν τα βουνά πριν 30 εκατομμύρια χρόνια. 

Συνοψίζοντας ο Ψηλορείτης θα μπορούσε να θεωρηθεί από μόνος του ένας τεράστιος γεώτοπος. 

Όλοι οι προηγούμενοι γεώτοποι που παρουσιάστηκαν είναι μέρος του συνόλου που αποτελεί το 

βουνό. 

2.2.2 ΣΠΗΛΑΙΑ 

Η κυριαρχία των ανθρακικών πετρωμάτων στον Ψηλορείτη και ιδιαίτερα η ιδιόμορφη εναλλαγή 

των πετρωμάτων αυτών με μη περατά πετρώματα, καθώς και η πολύπλοκη γεωλογική ιστορία 

του βουνού, είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αναρίθμητων σπηλαίων. Από τις επιφανειακές 
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καταβόθρες και τα βάραθρα, μέχρι τα ποικίλων διαστάσεων και μορφών σπήλαια, αυτά τα 

υπόγεια έγκοιλα του Ψηλορείτη είναι τα ποτάμια που λείπουν από την επιφάνειά του. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα κύρια σπήλαια της περιοχής: 

Το Ιδαίον Άντρο ψηλά, στα 1.498,9μ όπου γεννήθηκε ο μύθος της ανατροφής του Δία από τη Ρέα, 

με τις χαρακτηριστικές του λεπτομέρειες για την κατάποση της σπαργανωμένης πέτρας από τον 

Κρόνο, την κρούση των ασπίδων από τους Κουρήτες, καθώς και την τροφό αίγα Αμάλθεια, 

έθρεψε γενεές προσκυνητών. Και είναι πολλές οι αναφορές στο Ιδαίον Άντρο, από τον Όμηρο, 

σχετικά με την κάθε εννιά χρόνια συνομιλία του Μίνωα με τον Δία, μέχρι τον Στράβωνα, από τον 

Πίνδαρο μέχρι τον Ευριπίδη και από τον Πλάτωνα μέχρι τον Θεόφραστο, αναφορές που 

κατέστησαν το Ιδαίον Άντρο διάσημο ήδη στην αρχαιότητα. 

Δύο μεγάλες ανασκαφές έγιναν στο Ιδαίον Άντρο το 1885 και εκατό χρόνια αργότερα το 1982-

85. Ακόμη και την εποχή του Ιουλιανού του Παραβάτη κάποιος Πλούταρχος επαίρεται γιατί 

μυήθηκε στα μυστήρια του Ιδαίου Άντρου. Στη δεύτερη χιλιετία π.Χ., αποδέκτης της λατρείας 

είναι ο μινωικός Θεός της βλάστησης, που πεθαίνει και γεννιέται κάθε χρόνο. Γι' αυτό και ο 

διάδοχός του, ο Κρηταγενής Δίας, αν και για όλους τους Έλληνες είναι αθάνατος, για τους Κρήτες 

όμως πεθαίνει κάθε χρόνο στο Ιδαίον Άντρο και ξαναγεννιέται. Όπως πρέπει για τον τόπο, που 

το χειμώνα σβήνει κάθε ίχνος ζωής, για να ξαναζωντανέψει πάλι την άνοιξη. 

Το Σπήλαιο ή Τρύπα του Σφεντόνη ανατολικά του χωριού Ζωνιανά του Δήμου Μυλοποτάμου της 

Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, περίπου 43 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο και 52 από το 

Ρέθυμνο. Αναπτύσσεται στις νότιες παρειές του λόφου Χαλέπα, σε υψόμετρο 630μ. Το σπήλαιο 

είναι προσβάσιμο και είναι το πιο όμορφο σπήλαιο της Κρήτης και ένα από τα ομορφότερα στην 

Ελλάδα, με πλούσιο σταλακτιτικό και σταλαγμιτικό διάκοσμο. Ανήκει στο Φυσικό Πάρκο 

Ψηλορείτη. Η συνολική έκταση του σπηλαίου είναι 3.000 τ.μ. και το μήκος της εσωτερικής 

διαδρομής του φτάνει τα 270 μέτρα. Η ξενάγηση στο σπήλαιο γίνεται από ξεναγό σε καλά 

ασφαλισμένους διαδρόμους, οπού βρίσκονται διάφορες ξεχωριστές αίθουσες που δημιουργούν 

οι πελώριες κολώνες και οι πολύχρωμοι και διαφόρων μορφών σταλαγμίτες και σταλαχτίτες. 

Επίσης, στο εσωτερικό του σπηλαίο υπάρχουν αρκετές υδρολεκάνες που μαγεύουν με τα 

ιριδίζοντα χρώματα και τη λάμψη των κρυστάλλων του ανθρακικού ασβεστίου. Η ζωή στο 

σπήλαιο διατηρείται με ένα σαφές κύκλο, αποτελείται από νυχτερίδες, έντομα και τρωκτικά. 

Κοντά στο σπήλαιο επίσης βρίσκεται και η πηγή με ονομασία ''το νερό της Αμάλθειας''. 

Το Σπήλαιο του Μελιδονίου ή Γεροντόσπηλιος είναι γνωστό τόσο για το φυσικό του κάλλος όσο 

και για το αρχαιολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον. Το σπήλαιο βρίσκεται περίπου 2 χιλιόμετρα 

βορειοδυτικά του ομώνυμου οικισμού του Δήμο Μυλοποτάμου σε υψόμετρο 220μ. Στις 

αίθουσες του σπηλαίου έχουν δημιουργηθεί υπέροχα συμπλέγματα σταλαγμιτών και 

σταλακτιτών. Στη Μινωική εποχή, το σπήλαιο υπήρξε ένα από τα σπουδαιότερα λατρευτικά 
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σπήλαια, καθώς στο Γεροντόσπηλιο λατρευόταν ο Τάλως. Αρχαιολογικά ευρήματα του σπηλαίο 

εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου. 

Το Σπήλαιο Αγίου Αντωνίου Πατσού βρίσκεται βόρεια του χωριού Πατσός Αμαρίου, μέσα στο 

πανέμορφο καταπράσινο Φαράγγι της Πατσού ή του Αγίου Αντωνίου. Το Σπήλαιοαυτό 

ονομάζεται και ως Σπήλαιο του Κραναίου Ερμή, καθώς ήταν ο τόπος λατρείας του Κραναίου 

Ερμή. 

Το Σπήλαιο Paul Faure βρίσκεται βορειοανατολικά από το χωριό Νίθαυρις στο Δήμο Αμαρίου, σε 

υψόμετρο 700μ στην περιοχή Καλικάς. Οι διαστάσεις του είναι 100x40 και με ανώτερο ύψος τα 

20 μέτρα. Εκτός από τις πολλές του ονομασίες "ONYMAXOC", "Καλλικά Τρύπα", "Νοτική Τρύπα 

Νιθαύρεως", "Πωλ Φωρ", την εντυπωσιακή του είσοδο που είναι χαραγμένο το αρχαίο όνομα 

ONYMAXOC και τους περίφημους σταλακτίτες, κρύβει και μια πλούσια ιστορία που μαρτυρεί ότι 

εκατοικείτο από τον άνθρωπο από την αρχαιότητα. 

Το Σπήλαιο Καμηλάρη είναι ένα εύκολα προσβάσιμο και εντυπωσιακό σπήλαιο του όρους 

Στρούμπουλα, καθώς βρίσκεται μόλις 200 μέτρα από το 13ο χιλιόμετρο του παλαιού δρόμου 

Ηρακλείου – Ρεθύμνου, κοντά στην Τύλισο και σε υψόμετρο 267μ. Έχει μήκος διαδρομών 200μ, 

ενώ η είσοδος του έχει πλάτος 10μ και ύψος 4μ Είναι πολύ εντυπωσιακό σπήλαιο λόγω των 

μεγάλων διαστάσεων των αιθουσών του. Η πρώτη (περίπου 35μ. σε μήκος) χρησιμοποιείται από 

ντόπιους κτηνοτρόφους οι οποίοι και έχτισαν πρόχειρη λιθοδομή εντός αυτής. 

Ο Χαϊνόσπηλιος βρίσκεται στη θέση Συκιά, 200 μέτρα έξω από τον οικισμό Καμαράκι στο Δήμο 

Μαλεβιζίου. Το σπήλαιο ονομάζεται και Μαρμαρόσπηλιος, ενώ πολλοί ντόπιοι το γνωρίζουν ως 

«Λαβύρινθο». Είναι ένα μακρόστενο σπήλαιο με μορφή γαλαρίας που αποτελεί τμήμα της κοίτης 

παλαιού υπόγειου ποταμού. Το σπήλαιο είναι ακόμα ενεργό στα περισσότερα τμήματά του. Έχει 

μήκος 200 περίπου μέτρα ενώ υπάρχει και μια παράλληλη γαλαρία μήκους 120 μέτρων, η οποία 

έχει πλούσιο διάκοσμο. Το σπήλαιο αναπτύσσεται μέσα σε ασβεστόλιθους του Μειόκαινου (12 

εκατ. χρόνων) οι οποίοι σκεπάζουν τα οφειολιθικά πετρώματα της περιοχής. 

Ο Αρκαλόσπηλιος βρίσκεται 25 χιλιόμετρα δυτικά του Ηρακλείου πριν το χωριό Μάραθος, σε 

υψόμετρο 545μ. μετά από το εγκαταλελειμένο νταμάρι, στην τοποθεσία Αρκαλοκέφαλο. Αν και 

η είσοδός του έχει άνοιγμα 2,1μ x 1μ δεν είναι εύκολα ορατή λόγω της πυκνής βλάστησης που 

διαθέτει, ενώ το μήκος των διαδρόμων του είναι 153μ. 

Το Σπήλαιο Δόξα βρίσκεται σε υψόμετρο 463m, στη θέση Κακά Πηλά κοντά στο Μάραθος, 20 

χιλιόμετρα δυτικά του Ηρακλείου. Είναι ένα μικρό αλλά γνωστό σπήλαιο, το οποίο έχει πάρα 

πολύ εντυπωσιακό σπηλαιοδιάκοσμο διαφόρων χρωμάτων και μορφών. Το Σπήλαιο Δόξα 

Βρίσκεται 7,5 χιλιόμετρα μετά την διασταύρωση για Τύλισο, με κατεύθυνση προς Δαμάστα. Έχει 

μήκος μόλις 50μ και συνολικό μήκος διαδρομών 100μ. 



  

 

 

 

 

 11 

Το Σπήλαιο Καμαρών. Από τον οικισμό των Καμαρών στο Δήμο Φαιστού ξεκινά το μονοπάτι που 

καταλήγει στο μεγάλο και εντυπωσιακό ομώνυμο σπήλαιο. Στην διαδρομή μέχρι το σπήλαιο ο 

περιηγητής βρίσκεται ανάμεσα σε ένα πυκνό δάσος από πρίνους. Ο συνολικός χρόνος για να 

φτάσει κανείς στον προορισμό υπολογίζεται στις 3-4 ώρες. Επιπλέον, κατά μήκος του 

μονοπατιού υπάρχουν πηγές με πόσιμο νερό. Η σπηλιά βρίσκεται, κάτω από την κορφή της 

Μαύρης, σε υψόμετρο 1780μ. Στο σπήλαιο των Καμαρών βρέθηκαν μινωικά αγγεία που 

χρονολογούνται στο 1700 π.Χ., τα οποία φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Το 

σπήλαιο βρέθηκε το 1890 και ερευνήθηκε από Ιταλούς αρχαιολόγους, έπειτα, το 1913, 

εξερευνήθηκε από την Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή. 

Το Βάραθρο Ταφκούρα είναι ένα από τα πολλά βάραθρα που υπάρχουν στα Πετραδολάκια και 

από τα σημαντικότερα της Ελλάδας είναι η Ταφκούρα. Είναι το δεύτερο πιο βαθύ 

σπηλαιοβάραθρο της Κρήτης (-860 μέτρα από την επιφάνεια) και ένα από τα βαθύτερα των 

Βαλκανίων. Το σπήλαιο αναπτύσσεται αποκλειστικά στα πλακώδη μάρμαρα του Ψηλορείτη και 

η δημιουργία του ξεκίνησε πιθανόν πάνω σε ένα από τα πολλά ρήγματα που τεμαχίζουν τα 

πετρώματα της περιοχής. Το νερό όμως ακολούθησε τις ανοδικές κινήσεις των πετρωμάτων του 

Ψηλορείτη και έσκαβε βαθύτερα τα πετρώματα στην πορεία του προς τη θάλασσα 

σχηματίζοντας τελικά το σπηλαιοβάραθρο το οποίο έχει συνολικό χαρτογραφημένο μήκος 6,5 

χιλιομέτρων και αποτελεί το μακρύτερο σπήλαιο της Κρήτης. Η Ταφκούρα μαζί με τον Τάφκο στα 

Πετραδολάκια (-475m), το Διπλοτάφκι (- 400m) και τη Μύθια Καμπαθούρα (-270m) αποτελούν 

τους βαθύτερους καρστικούς αγωγούς του Ψηλορείτη μέσω των οποίων το νερό της βροχής 

οδηγείται στην καρστική πηγή του Αλμυρού, λίγα χιλιόμετρα δυτικά του Ηρακλείου. 

Το Σπήλαιο Μούγκρι βρίσκεται στην καρδιά του Κουλούκωνα στο Δήμο Μυλοποτάμου, 

βορειοδυτικά από τη μονή Βωσάκου. Αναπτύσσεται μέσα στα κατώτερα μέλη της ομάδας των 

«Πλακωδών ασβεστολίθων» της περιοχής κατά μήκος ενός από πολλά ρήγματα που επηρέασαν 

την περιοχή. Το σπήλαιο είναι αρκετά εντυπωσιακό με πλούσιο τοιχωματικό, κυρίως, διάκοσμο. 

Περιλαμβάνει δύο κύριες αίθουσες συνολικής έκτασης 2 στρεμμάτων. Αρκετά παλαιότερα ήταν 

περισσότερο ενεργό όπως δείχνουν οι μεγάλες λιθωματικές λεκάνες υδατοσυλλογής στα 

βαθύτερα τμήματά του. Το σπήλαιο χρησιμοποιήθηκε από τον άνθρωπο τουλάχιστον από τη 

μινωική εποχή. Η πρόσβασή του αφορά μόνο σε ειδικούς. 

Το Σπήλαιο Τραπέζα αναπτύσσεται μέσα στα ασβεστολιθικά πετρώματα της «Τρίπολης» που 

σχηματίζουν τα βουνά της Τυλίσου. Τη σχετικά μικρή είσοδο ακολουθεί αίθουσα μήκους 30 

μέτρων και έκτασης μισού στρέμματος περιμετρικά της οποίας υπάρχουν μικρές δευτερεύουσες 

αίθουσες. Στην αρχή της αίθουσας δεσπόζουν δυο ογκώδεις κολώνες. Το σπήλαιο είναι από 

αρχαιολογική άποψη το σημαντικότερο της ευρύτερης περιοχής της Τυλίσου καθώς υπήρξε 

τόπος λατρείας από τη μέσο-Mινωική μέχρι και την ύστερο-Mινωική εποχή. 
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Το Σπήλαιο Καλό Χωράφι είναι ένα παράκτιο σπήλαιο στην περιοχή του Μπαλί στο Δήμο 

Μαλεβιζίου που σχηματίστηκε σε πετρώματα των «Πλακωδών ασβεστολίθων». Το σπήλαιο είναι 

μικρό σε έκταση και δεν έχει ιδιαίτερο διάκοσμο. Πολλά τμήματα του έχουν μάλιστα 

καταστραφεί από τη διάβρωση της θάλασσας. Στο δάπεδο του σπηλαίου αυτού όμως 

ανασκάφηκαν πριν από δεκαετίες από το Γερμανό παλαιοντολόγο Siegfried Kuss πλήθος οστών 

ελαφιών, νάνων ελεφάντων και τρωκτικών της εποχής του τέλους Πλειστοκαίνου (περίπου 

150.000 χρόνων πριν από σήμερα). Τα στοιχεία των ανασκαφών αυτών του Kuss έριξαν φως για 

τη ζωή στην Κρήτη την περίοδο των τελευταίων παγετωδών περιόδων. 

Το Σπήλαιο Χώνος στην περιοχή του Σάρχου στο Δήμο Μαλεβιζίου είναι ένα από τα αγαπημένα 

σπήλαια των σπηλαιολόγων λόγω της πολυπλοκότητάς του και του μεγάλου μήκους του. Το 

σπήλαιο στην ουσία λειτουργεί σαν σιφώνι και περιστασιακή πηγή, αφού σε περίοδο έντονων 

βροχοπτώσεων τα βαθύτερα τμήματά του πλημμυρίζουν πολύ γρήγορα, γεγονός που το καθιστά 

αρκετά επικίνδυνο. Μάλιστα σε περιόδους έντονων και παρατεταμένων βροχοπτώσεων 

ολόκληρο το σπήλαιο πλημμυρίζει και το νερό εκβάλει από την είσοδό του. 

Με χαρτογραφημένο μήκος σχεδόν 1.500 μέτρα και βάθος 225 μέτρα, το σπήλαιο του Σάρχου, 

αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αγωγούς τροφοδοσίας της πηγής του Αλμυρού που 

απέχει από το Σάρχο μόλις 13,5 χλμ. Πιθανότατα το σπήλαιο επικοινωνεί μέσω σιφονιών και 

καταβοθρών με το οροπέδιο των Λιβαδιών του Κρουσώνα και αναπτύσσεται προς βορρά κατά 

μήκος της μεγάλης ζώνης ρηγμάτων Κρουσώνα - Τυλίσου. Έχει διανοιχθεί σε πετρώματα της 

«Τρίπολης» τα οποία σε βάθος 100 μέτρων είναι δολομιτιωμένα και έντονα τεκτονισμένα. 

Ο Χώνος είναι επίσης και ιστορικό σπήλαιο καθώς χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές από τους 

κατοίκους του χωριού σαν καταφύγιο κατά τις επαναστάσεις των Κρητών στην περίοδο της 

Τουρκοκρατίας. 

Το Σπήλαιο Καμαρίτη κοντά στην Αξό Μυλοποτάμου. 

2.2.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ 

Για το σχεδιασμό των διαφόρων γεωτουριστικών, εκπαιδευτικών και διαχειριστικών δράσεων 

του Γεωπάρκου του Ψηλορείτη οι γεώτοποι που καταγράφηκαν αξιολογήθηκαν με διάφορα 

κριτήρια όσον αφορά τη σπανιότητα και την αξία τους σε σύγκριση με άλλες διεθνείς και εθνικές 

περιοχές, καθώς και με ποσοτικά κριτήρια. 

Σύμφωνα με την μελέτη των Fassoulas et al. (2007) από τους γεώτοπους του Ψηλορείτη 3 

τουλάχιστον είναι διεθνούς σημασίας, 8 είναι Εθνικής, 13 είναι περιφερειακής και οι υπόλοιποι 

τοπικής σημασίας. Διεθνούς σημασίας είναι οι Πτυχές του Βώσακου, το Ιδαίον Άντρο και η Τομή 

στις Γωνιές, Εθνικής σημασίας είναι η πηγή του Αλμυρού, το Κρητικό Ρήγμα Απόσπασης στον 

Άγιο Φανούριο, τα Σπήλαια Σφεντόνη, Ταφκούρα και Καμαρών, η στρωματογραφική τομή 

Ταλαίων Ορέων, το Βουλισμένο Αλώνι και τα απολιθώματα Υψηλής Πίεσης του Φόδελε. 
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Επίσης Περιφερειακής σημασίας είναι στη συνέχεια τα σπήλαια Μελιδωνίου, Μούγκρη και 

Τράπεζας Τυλίσου, το οροπέδιο της Νίδας, η πηγή του Ζαρού, το ρήγμα Απόσπασης στο 

Μάραθος, οι Πίτες της Γριάς, τα Γλυπτά της Φύσης στο Χώνο, το Δάσος του Ρούβα, το φαράγγι 

του Αγίου Νικολάου ή Γάφαρη, η περιοχή Πετραδολάκια με τις καρστικές δομές, το μεταφλύσχη 

και τα απολιθώματα σφουγγαριών, καθώς και οι πηγές του Μπαλί και τα Πέρμια Απολιθώματα. 

Για την ποσοτική αναγνώριση της αξίας των γεώτοπων του Ψηλορείτη σε σχέση με τις 

δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης, σύνδεσης με εκπαιδευτικές δυνατότητες και την 

καταγραφή της τρωτότητάς τους χρησιμοποιήθηκαν διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες και 

ποιοτικά κριτήρια. Με βάση αυτή τη μεθοδολογία οι Fassoulas et al (2012) αξιολόγησαν τους 18 

σπουδαιότερους γεώτοπους προσδιορίζοντας την αξία τους για τον Τουρισμό (Vtour), για την 

εκπαίδευσης / έρευνα (Vedu), και την τρωτότητά τους (Vprot) τόσο από φυσικές όσο και από 

ανθρώπινες διεργασίες. 

Vtour=0,4 Αισθητική+0,2 Πολιτιστική +0,2 Δυναμικό Χρήσης + 0,2 Οικονομική 

Vedu=0,4 Επιστημονική + 0,2 Πολιτιστική + 0,2 Αισθητική + 0,2 Οικολογική 

Vprot ={Επιστημονική + Οικολογικό Αποτύπωμα + (11 – ακεραιότητα)}/3 

Τα αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 2.2-1: Αξιολόγηση γεώτοπων Ψηλορείτη 

 
 

Ονομασία 
Γεωγραφικό 

μήκος 
Γεωγραφικό 

πλάτος 
Vedu Vprot Vtour 

A1  Απολιθώματα 
Φόδελε  

24,91889 35,38333 4,19 3,90 2,30 

A4  Πτυχές Βώσακου  24,84611 35,35778 5,63 5,67 4,17 

B10  Δολίνες Κουρούνας  24,77335 35,2564 4,20 2,67 3,25 

B2  Ιδαίον Άντρο  24,82889 35,2083 5,48 4,08 5,36 

B8  Καταβόθρες 
Στεφάνας - 
Πανόραμα  

24,89268 35,26503 4,18 4,00 5,28 

C4  Ρήγματα 
Κρουσώνα  

24,96897 35,23435 3,90 3,17 3,91 

C5  Πίτες της Γριάς, 
Πρινιάς  

25,01057 35,16127 6,18 3,67 6,14 

C8  Πηγές Ζαρού  24,91222 35,13917 3,28 3,57 3,78 

C9  Δάσος Ρούβα & 
Φαράγγι Αγίου 
Αντωνίου  

24,90972 35,16722 6,08 4,33 5,71 

E1  Σπήλαιο Σφενδόνη, 
Ζωνιανά  

24,84015 35,34499 5,63 4,67 5,12 
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F1  Τομή Γωνιών  24,92583 35,29528 7,73 6,83 7,06 

F4  Ρήγμα Μαράθου  24,98306 35,34528 3,55 3,50 2,51 

A3  Στρατηγραφική 
Τομή Ταλαίων 
Όρεων  

24,89111 35,38548 5,50 6,50 4,29 

C3  Φαράγγι Γωνιών  24,99194 35,28278 3,90 3,50 4,85 

D4  Βράχοι και γκρεμοί 
Βισταγής  

24,69572 35,24453 3,36 2,97 4,18 

D2  Σχηματισμός 
Παντάνασσας  

24,60933 35,25539 4,23 3,67 4,11 

B3  Πετραδολάκια, 
Νίδα  

24,86806 35,21667 4,98 4,00 4,21 

C6  Μεσσηνιακοί 
Εβαπορίτες Αγίας 
Βαρβάρας  

24,99148 35,12604 3,20 3,33 2,30 

Με βάση την αξιολόγηση αυτή οι πιο σημαντικοί για ανάπτυξη γεωτουριστικών δραστηριοτήτων 

γεώτοποι είναι η τομή στις Γωνιές, οι Πίτες της Γριάς, το δάσος του Ρούβα και το φαράγγι του 

Αγίου Νικολάου, το Ιδαίον Άντρο, οι Καταβόθρες στη Στεφάνα, το Σπήλαιο Σφεντόνη, και η Τομή 

στα Ταλαία Όρη. 

Όσον αφορά την εκπαιδευτική αξία οι σημαντικότεροι είναι η τομή στις Γωνιές, οι Πίτες της Γριάς, 

το δάσος του Ρούβα, το σπήλαιο Σφεντόνη, οι πτυχές του Βώσακου, η τομή των Ταλαίων Ορέων, 

το Ιδαίο Άντρο, τα Πετραδολάκια και ο σχηματισμός της Παντάνασσας. 

Τέλος σε σχέση με την τρωτότητα, οι πιο επιβαρυμένοι γεώτοποι είναι η Τομή στις Γωνίες λόγω 

της απόρριψης σκουπιδιών και της παράνομης λήψης αδρανών, η Τομή στα Ταλαία Όρη λόγω 

της διάβρωσης των πετρωμάτων, των πτυχών του Βώσακου λόγω πολλών πιέσεων για απόληψη 

υλικών και διάνοιξης οδών, το σπήλαιο Σφεντόνη λόγω της έντονης επισκεψιμότητας, και το 

δάσος του Ρούβα, λόγω υπερβόσκησης και έντονων ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 

 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Το πλαίσιο διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της χώρας ορίζεται από το Ν. 3937/2011 

για «διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». Περιλαμβάνουν: Περιοχές απόλυτης 

προστασίας της φύσης / Περιοχές προστασίας της φύσης / Φυσικά πάρκα – εθνικά ή 

περιφερειακά / Περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών, Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ), 

Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), Καταφύγια Άγριας Ζωής ή συνδυασμός τους / Προστατευόμενα 

τοπία και στοιχεία τοπίου ή προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί. 

Επίσης στόχος της Οδηγίας 92/43 (αρθρ. 2) είναι «…η προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας 

μέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας στο 

ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών...». Βασικό όργανο για την επίτευξη του παραπάνω 



  

 

 

 

 

 15 

σκοπού αποτελεί η δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου προστατευόμενων περιοχών γνωστού ως 

«Natura 2000». Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και σημαντικές περιοχές για την ορνιθοπανίδα 

(SPA) με βάση την Οδηγία 2009/147/ΕΚ. 

Τέλος ο νόμος 3028/2002 αναφέρεται στην προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς με τον οποίο προστατεύονται κυρίως τα σπήλαια που έχουν 

αποδεδειγμένη ανθρώπινη παρουσία ως κομμάτια της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Μολαταύτα θα πρέπει να αναφερθεί ότι το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά το χαρακτηρισμό και 

την προστασία των σπηλαίων δεν είναι ξεκάθαρο αφού ναι μεν ισχύει η θεσμοθέτηση σύμφωνα 

με τον νόμο. 3028/2002, της αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού αλλά μόνο 

για την προστασία σπηλαίων που συνδέονται με την ανθρώπινη ύπαρξη. 

2.3.1 ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 

Στην περιοχή υπάρχουν θεσμοθετημένα 3 Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης. 

• Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης (προστατευόμενος φυσικός σχηματισμός βάσει της παρ. 

5β του άρθρου 5 του ν. 3937/2011), με την Απόφαση 199 του ΦΕΚ 128/2012, έχει 

χαρακτηριστεί ο αιωνόβιος κράταιγος ή τρικουκιά ή μουρτζιά (Crataegus monogyna) που 

βρίσκεται στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ζωμίνθου, του Δήμου Ανωγείων 

στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου 

• Η Δρυς στις Κορφές Ηρακλείου (ΦΕΚ 121/Δ/1980). Βρίσκεται κοντά στο χωριό Κορφές 

του Δήμου Μαλεβιζίου. Πρόκειται για αιωνόβια δρυ με ιδιάζουσα αισθητική, βοτανική 

και ιστορική αξία που συνδέεται με ιστορικά γεγονότα της περιοχής, καθώς υπό την κόμη 

του ελάμβαναν χώρα συμβούλια οπλαρχηγών των κρητικών επαναστάσεων κατά των 

Τούρκων. 

• Το Κρητικό Κεφαλάνθηρο στις Καμάρες Ηρακλείου (ΦΕΚ 589/Β/1985). Βρίσκεται στη 

θέση «Μάνα νερού» σε υψόμετρο 1.400 μέτρων κοντά στα χωριά Καμάρες και Βορίζα 

του Δήμου Φαιστού και αφορά έκταση δύο στρεμμάτων. Η προστατευόμενη περιοχή 

είναι ο βιότοπος του σπάνιου και απειλούμενου είδους ορχιδέας, που ονομάζεται 

κρητικό Κεφαλάνθηρο (Cephalanthera cuculata). Είναι ένα από τα πέντε είδη αυτού του 

γένους που φύονται στην Ελλάδα και είναι ενδημικό στην οροσειρά της Ίδης στην Κρήτη. 

Προστατεύεται από το Π.Δ.67/81, από τη Συνθήκη της Βέρνης, περιλαμβάνεται στα 

παραρτήματα ΙΙ και IV της Οδηγίας των Οικοτόπων και τη Συνθήκη CITES 
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2.3.2 ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ 

Στην περιοχή μελέτης υπάρχουν 6 συνολικά προστατευόμενες περιοχές, εντός των ορίων του 

Γεωπάρκου, που έχουν χαρακτηριστεί Καταφύγια Άγριας Ζωής. Αυτές είναι: 

• Κ858 - Δημοτικό Διαμέρισμα Άνω Ασιτών Δήμου Γοργολαϊνίου 

• Κ705 - Αλμυρού Ποταμού – Κέρης (ΦΕΚ 680/31-5-2002) 

• Κ759 – Ψηλορείτης (ΦΕΚ 680/31-5-2002) 

• Κ760 - Τριγιόδιο Δήμου Ανωγείων (ΦΕΚ 1119 Β΄/28-8-2002). 

• Κ860 - Ψηλορείτης (πρώην Δήμοι Ζαρού και Ρούβα) 

• Κ861 - Περιοχή Γούρνας 

2.3.3 ΚΗΡΥΓΜΕΝΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 

• Ο αρχαιολογικός χώρος της Ζώμινθου (ΦΕΚ 342/Α.Α.Π.Θ/3.8.2007). 

• Ο αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Ελεύθερνας (ΦΕΚ 168/Β/9-3-1967). 

• Ο αρχαιολογικός χώρος της Τυλίσου (ΦΕΚ 671/Β/22-10-1990) 

• Ο ιστερομινωικός τάφος Αποδούλου (ΦΕΚ 605/1965). 

• Ο αρχαιολογικός χώρος της Μοναστηρακίου (ΦΕΚ 473/Β/1962). 

Ιερές Μονές ως Διατηρητέα Μνημεία (ΦΕΚ 209/Β/1980) 

• Αγίου Γεωργίου Αρσανίου, Δήμος Ρεθύμνου 

• Παναγίας Χαλεβή, Δήμος Ρεθύμνου 

• Αγίου Γεωργίου Δισκουρίου, Δήμος Μυλοποτάμου 

• Αγίου Ιωάννου στο Μπαλί, Δήμος Μυλοποτάμου 

• Ταξιαρχών Ασωμάτων, Δήμος Αμαρίου 

Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο έχει χαρακτηριστεί ο Νερόμυλος, στην Τύλισο. Έχει κηρυχθεί 

διατηρητέο μνημείο σύμφωνα με την ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/944/26/25-2-2000 - ΦΕΚ 

363/Β/22-3-2000. 

Επιπρόσθετα θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην περιοχή του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη 

υπάρχουν οι κάτωθι περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί Τοπία Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους 

(ΤΙΦΚ), οι οποίες αποτελούν τόπους που διακρίνονται για την αισθητική τους αξία και 

παραμένουν σε αξιόλογο βαθμό φυσικοί, αν και συχνά είναι δομημένοι. 

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου: 

• AT6010086 - Μονή Βροντησίου 

• AT6011005 - Σίβας 
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• AT6011049 - Αγία Τριάδα 

• AT6020015 - Βώρος 

• AT6010085 - Σπήλαιο Καμαρών 

• Τυλίσος και Πρινιάς (ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970) 

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου: 

• AT6010084 - Ιδαίον Άντρον ή Αγία Τριάδα 

• AT6011008 - Ψηλορείτης (Ίδη) 

• AT6020005 - Σύβριτος 

• AT6010052 - Πατσός (Πατσιανό Φαράγγι) 

• AT6011059 – Ελεύθερνα, Σπήλαιο Μελιδονίου , Ιδαίον Άντρο,  

• περιοχή Αξού, φαράγγι Πατσού (ΦΕΚ 1242/Β/1973) 

2.3.4 ΔΙΚΤΥΟ «ΦΥΣΗ 2000» (ΝΑΤURA 2000) 

Στην περιοχή του ΦΠ υπάρχουν 2 Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ / SAC) που περιλαμβάνουν 

κυρίως τις ορεινές περιοχές του Ψηλορείτη κι αναφέρονται στους Τύπους Οικοτόπων της 

βλάστησης. Οι περιοχές αυτές περιγράφονται παρακάτω: 

i. «Όρος Ίδη» (GR4330005), η οποία βρίσκεται εντός των ορίων του Γεωπάρκου. 

ii. «Πρασσιανό φαράγγι - Πατσός - Σφακορύακο ρέμα - Παραλία Ρεθύμνου και 

εκβολή Γεροπόταμου, Ακρωτήριο Λιανός Κάβος – Περιβόλια» (GR4330004), το 

ανατολικό τμήμα της οποίας βρίσκεται εντός των ορίων του Γεωπάρκου  

Επίσης εκτός των ορίων του ΦΠ υπάρχει και η περιοχή «Όρος Κέδρος» (GR4330002), η οποία 

όμως λειτουργεί συνεκτικά με την περιοχή του Αμαρίου. 

Στην περιοχή μελέτης υπάρχουν 2 προστατευόμενες περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί 

Ζώνες Ειδικής Προστασίας σύμφωνα με την Οδηγία για τα Πουλιά 2009/147/ΕΕ. Οι περιοχές 

αυτές είναι: 

i. Κρουσώνας – Βρομονερό Ίδης» (GR4310009) κυρίως στην Περιφερειακή Ενότητα 

Ηρακλείου. 

ii. «Όρος Ψηλορείτης (Νοτιοδυτικό τμήμα)» (GR4330009) κυρίως στην 

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. 
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Επίσης εκτός των ορίων του ΦΠ αναφέρονται και οι παρακάτω δύο περιοχές οι οποίες 

εντάσσονται στην περιοχή παρέμβασης του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ στο νέο LEADER 

2014-2020 και αποτελούν οργανικά τμήματα του συνολικού αγροτουριστικού προϊόντος. 

i. «Σορός - Αγκάθι – Κέδρος» (GR4330006), που περιλαμβάνει την περιοχή στο 

Δήμο Αμαρίου εκτός των ορίων του Γεωπάρκου, αλλά μέσα στα όρια της 

επέκτασης για το Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη. 

ii. «Πρασσιανό φαράγγι» (GR4330008), στο Δήμο Ρεθύμνου. 

Στην συνέχεια περιγράφονται οι δύο περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες ως «Ειδικές Ζώνες 

Διατήρησης (ΕΖΔ / SAC)» : 

ΟΡΟΣ ΙΔΗ - GR 4330005 - Κατηγορία Α 

Περιγραφή: Ο Ψηλορείτης (Ίδη) είναι μια από τις τρεις κύριες οροσειρές της Κρήτης, με 

υψηλότερη κορυφή το Τίμιο Σταυρό (2.456 m). Οι νότιες πλαγιές είναι απότομες και το 

μεγαλύτερο ποσοστό της περιοχής είναι καρστικοποιημένο και περιλαμβάνει φαράγγια, 

πόλγες, πολυάριθμες δολίνες και πολλές εκατοντάδες σπήλαια και βάραθρα 

περιλαμβανομένων και του βαθύτερου της Ελλάδας (- 475 m). Σε πολλά βάραθρα έχουν 

εντοπισθεί απολιθώματα ελαφιών και σκελετοί αγριμιών (Capra aegagrus cretica). Τα 

φρύγανα και μακκί επικρατούν μέχρι τα 1.600 m. Λόχμες πρίνων (Quercus coccifera) 

υπάρχουν διάσπαρτες μέσα στην περιοχή, με μεγαλύτερη αυτή του «Δάσους του Ρούβα» 

πάνω από τη Γέργερη. Λόχμες πεύκων ( Pinus brutia) καταλαμβάνουν τις νότιες πλαγιές, ενώ 

κυπαρίσσια (Cupressus sempervirens) και σφενδάμια (Acer sempervirens), είναι διάσπαρτα 

μέχρι τα 1.700m δημιουργώντας συστάδες περιστασιακά. Πάνω από τα 1.700m, η βλάστηση 

έχει ανομοιογενή κατανομή αποτελούμενη από χαμηλούς θάμνους αγκαθωτών κυρίως 

φυτών. Πολλά τάξα που χαρακτηρίζουν φυτικές διαπλάσεις είναι ενδημικά της Κρήτης. 

Τύποι οικοτόπων: Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ορεινά και Μεσογειακά χέρσα 

εδάφη με ακανθώδεις θάμνους, Υψηλοί θαμνώνες με Juniperus oxycedrus, Διάσπαρτοι 

υποβαθμισμένοι πουρναρότοποι (garrigues), Φρύγανα Sacropoterium spinosum, Διαπλάσεις 

Κρήτης (Euphorbieto-Verbascion), Στεπόμορφοι, βραχώδεις ανωδασικοί λειμώνες, Δάση 

σκληρόφυλλων που χρησιμοποιούνται για βοσκή (dehesas) με Quercus ilex, Μεσογειακοί 

λειμώνες με υψηλές πόες και βούρλα (Molinio-Holoschoenion), Λιθώνες βαλκανικής 

χερσονήσου, Ασβεστολιθικά βράχια του Αιγαίου, Πρωτογενείς λειμώνες σε βραχώδεις 
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δόμους, Ασβεστόφιλες πλάκες, Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση, 

Δάση κυπάρισσου (Acero-Cupression), Δάση πλάτανου της Ανατολής (Platanion orientalis), 

Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου. 

Είδηφυτών: Cephalanthera cucullata, Origanum dictamnus. 

Είδη ζώων: Elaphe situla. 

Σπουδαιότητα: Η περιοχή χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία τοπίων, υψηλή 

βιοποικιλότητα, παρουσία πολλών ενδημικών ειδών φυτών και ζώων της Κρήτης και της 

Ελλάδας, σπάνιες φυτικές διαπλάσεις, σπάνια και απειλούμενα είδη. 

ΠΡΑΣΣΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ – ΠΑΤΣΟΣ – ΣΦΑΚΟΡΥΑΚΟ ΡΕΜΑ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ 

ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ – GR 4330004 – Κατηγορία Α 

Περιγραφή: Η περιοχή βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά του Ψηλορείτη. Περιλαμβάνει τον 

χείμαρρο «Σφακορύακο ρέμα», τους παραπόταμούς του με τις κοιλάδες που σχηματίζουν 

και τα φαράγγια των Πρασσών (Πρασσιανό) και του Αγίου Αντωνίου Πατσού. Περιβάλλεται 

από πολλούς λόφους και χαμηλά βουνά όπως τα Ανγκόλη, Βενή κορυφή, Μαύρου κορυφή 

και Γάσπαρης. Το παράκτιο τμήμα της περιοχής αρχίζει τρία χιλιόμετρα ανατολικά του 

Ρεθύμνου και εκτείνεται μέχρι το ακρωτήριο Λιανός Κάβος περιλαμβάνοντας και μια 

θαλάσσια έκταση οριζόμενη από την ισοβαθή των 50 m (ζώνη ποσειδώνιας). Περιλαμβάνει 

επίσης και τον μικρό υγρότοπο του συστήματος του Γεροπόταμου και μια μικρή λωρίδα γης 

από το Λιανό Κάβο προς το εσωτερικό της νήσου. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από διάφορους 

τύπους βλάστησης με διαφορετικό βαθμό απειλής (όχλησης) καθώς οι περισσότερες 

ανθρώπινες δραστηριότητες περιορίζονται στην παράκτια περιοχή. Μακκί από πουρνάρια 

και φρυγανότοποι καλύπτουν το περισσότερο από το χερσαίο τμήμα της περιοχής. Άλλος 

χαρακτηριστικός τύπος βλάστησης είναι η Oleo-Ceratonion στο ΒΔ τμήμα, ένα δάσος Quercus 

ilex στην είσοδο του φαραγγιού του Πατσού και οι συστάδες Salix στις όχθες του 

Σφακορύακου.Υπάρχει επίσης παρόχθια βλάστηση με κοινά πολυετή ή μονοετή. Οι 

καλλιεργούμενες εκτάσεις βρίσκονται κυρίως γύρω από τους οικισμούς και την κοιλάδα. 

Τύποι οικοτόπων: Αμμοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλασσινό νερό μικρού 

βάθους, Εκτάσεις θαλάσσιου βυθού με βλάστηση (Ποσειδώνιες), Ύφαλοι, Απόκρημνες 

βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο (με ενδημικά Limonium spp.), Μεσογειακές και 

θερμοατλαντικές αλόφυλες λόχμες (Arthrocnemetalia fruticosae), Υποτυπώδεις κινούμενες 

θίνες, Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Σκληρά 

ολιγομεσοτροφικά ύδατα με βενθική βλάστηση χαροειδών characees, Μεσογειακά εποχικά 

τέλματα, Επιπλέουσα βλάστηση υδροχαρών φυτών (βατραχιώδη) των ποταμών στους 

πρόποδες των βουνών και στις πεδιάδες, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, 

Διάσπαρτοι υποβαθμισμένοι πουρναρότοποι (garrigues), Φρύγανα Sacropoterium spinosum, 

Διαπλάσεις Κρήτης (Euphorbieto-Verbascion), Δάση σκληρόφυλλων που χρησιμοποιούνται 

για βοσκή (dehesas) με Quercus ilex, Μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες και βούρλα 
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(Molinio-Holoschoenion), Ασβεστούχοι βάλτοι με Cladium mariscus και Carex davalliana, 

Λιθώνες βαλκανικής χερσονήσου, Ασβεστολιθικά βράχια του Αιγαίου, Πρωτογενείς λειμώνες 

σε βραχώδεις δόμους, Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση, Θαλάσσια 

σπήλαια εξολοκλήρου ή κατά το ήμισυ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, Δάση - στοές 

με Salix alba και Populus alba, Δάση πλάτανου της Ανατολής (Platanion orientalis), Παρόχθια 

δάση - στοές της θερμής Μεσογείου (Νerio -Tamaricetea), Δάση με Quercus brachyphylla 

στην Κρήτη, Δάση με Olea και Ceratonia, Δάση με Quercus ilex. 

Είδηφυτών: Origanum dictamnus. 

Είδηζώων: Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumeguinum, Monachus monachus 

Mauremys caspica, Caretta caretta, Elaphe situla. 

Σπουδαιότητα: Η σπουδαιότητα της περιοχής οφείλεται κυρίως στην ποικιλότητα των 

χερσαίων και θαλάσσιων τύπων οικοτόπων. Υπάρχουν πολλοί καλά συγκροτημένοι και κατά 

το περισσότερο καλά διατηρημένοι. Ειδικότερα οι περιοχές μακκίας (Quercus coccifera), 

ειδικά στο νότιο τμήμα της περιοχής, αλλά και σε μερικά άλλα σημεία είναι διατηρημένες 

ιδιαίτερα καλά, συγκρινόμενες με άλλες αντίστοιχες στην Κρήτη και πολλά είδη χλωρίδας 

αντιπροσωπεύονται πολύ καλά σ’αυτές. Οι γκρεμοί και τα φαράγγια της περιοχής 

φιλοξενούν μεγάλο αριθμό ειδών της τυπικής χασμοφυτικής χλωρίδας κυρίως. Το φυτό 

Origanum Dictamus και επίσης άλλα 17 είδη φυτών της ενότητας «άλλα σημαντικά είδη» 

βρίσκονται στο Πρασσιανό φαράγγι. Υπάρχει μεγάλος αριθμός σπηλαίων αλλά η πανίδα τους 

δεν είναι ακόμη επαρκώς γνωστή. Διαπιστωμένη είναι η παρουσία του ενδημικού της Κρήτης 

είδους ορθόπτερου Troglophyllus spinulosus. Επίσης δύο απειλούμενα είδη νυχτερίδων 

αναφέρονται στα σπήλαια κοντά στην τοποθεσία Μύλοι. Τα χερσαία μαλάκια έχουν 

ενδιαφέρον: στην περιοχή αναφέρονται 11 είδη ενδημικά της Κρήτης. Η φώκια monachus 

monachus εμφανίζεται στο ανατολικό τμήμα της θαλάσσιας περιοχής. Υπάρχουν μερικά 

υποθαλάσσια σπήλαια στην ακτή μεταξύ της παραλίας Σκαλέτας και της εκβολής του 

Γεροπόταμου, που αποτελούν οικεία ενδιαιτήματα γι’αυτό το απειλούμενο είδος. Η caretta 

caretta χρησιμοποιεί την παραλία του Ρεθύμνου για να γεννήσει. Η παραλία από τα 

Περιβόλια ως την Σκαλέτα είναι μία από τις τρεις πιο σημαντικές περιοχές ωοτοκίας του 

είδους στην Ελλάδα και μια από τις σημαντικότερες στη Μεσόγειο. Αναφέρεται ένας μέσος 

όρος 410 φωλιών ανά περίοδο. Το φαράγγι των Πρασών και η γύρω περιοχή έχει 

αναγνωριστεί ως ένας πολύ καλός βιότοπος για ερπετά. Και τα τρία είδη απειλούμενων και 

προστατευόμενων αμφιβίων που απαντούν στην Κρήτη υπάρχουν στην περιοχή. Τα 

θηλαστικά που βρίσκονται στην περιοχή προστατεύονται από την Ελληνική νομοθεσία. Ο 

άρκαλος (Meles meles arcalus) είναι ενδημικός της Κρήτης και περιλαμβάνεται στο Κόκκινο 

βιβλίο των απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας. Επίσης το Rhinolophus 

ferrumequinum creticum είναι υποείδος στενοενδημικό στην Κρήτη. Η ορνιθοπανίδα είναι 

επίσης σημαντική: στην περιοχή αναφέρονται 129 είδη πουλιών. Τα περισσότερα από αυτά 

είναι επισκέπτες κατά τις μεταναστεύσεις τους. Ο υγρότοπος του Γεροπόταμου είναι πολύ 

σημαντικός για τέτοια είδη και ιδιαίτερα για Charadriformes, Herons και μερικά 
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Passeriformes. Η περιοχή τέλος, συνδυάζει την οικολογική σπουδαιότητα με την 

αρχαιολογική, ιστορική και αισθητική αξία. Περιοχές τέτοιου ενδιαφέροντος που 

διατηρούνται ακόμη είναι το χωριό Μαρουλάς, σημαντικό και σπάνιο παράδειγμα 

μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής στην Κρήτη και οι παλιοί νερόμυλοι, στο ακατοίκητο πια χωριό 

Κάτω Μύλοι, παράδειγμα παραδοσιακής χρήσης του νερού στο νησί. 

Πίνακας 2.3-1 : Τύποι Οικοτόπων της περιοχής GR4330005 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥ 

4090*  Ορεινά και μεσογειακά χέρσα εδάφη με ακανθώδεις θάμνους (Οικότοπος 
προτεραιότητας)  

5420  Φρύγανα με αστοιβή (Sarcopoterium spinosum)  

5430  Διαπλάσεις Κρήτης (Euphorbieto – Verbascion)  

6220*  Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea 
(Οικότοπος προτεραιότητας)  

8140  Βαλκανικοί λιθώνες  

8210  Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση  

9290  Δάση κυπαρίσσου (Acero – Cupression)  

9340  Δάση αριάς Quercus ilex  

934Α  Ελληνικά δάση πρίνου-Δενδρώδη μάτοραλ πρίνου Quercus coccifera  

9540  Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων Pinus brutia  

 

Πίνακας 2.3-2 : Τύποι Οικοτόπων της περιοχής GR4330004 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥ 

1210  Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας & αμπώτιδας  

1240  Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium 
spp.  

2110  Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες  

2230  Θίνες με λειμώνες Malcolmietalia  

2260  Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων (Cisto-Lananduletalia)  

3190  Λίμνες καρστικού γύψου  

3250  Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή με Claucium flavum  

3280  Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή 
βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix spp. και Populus alba στις όχθες 
τους  

5330  Θερμομεσογειακές και προερημικές λόχμες  

5420  Φρύγανα με αστοιβή (Sarcopoterium spinosum)  

5430  Διαπλάσεις Κρήτης (Euphorbieto – Verbascion)  

6220*  Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodieta 
(Οικότοπος προτεραιότητας)  

6420  Μεσογειακοί λειμώνες με υψηλούς πόες και βούρλα (Molinio - Holoschoenion)  

72Α0  Καλαμώνες  

8210  Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση  

92C0  Δάση Platanus orientalis & Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)  
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92D0  Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio – Tamaricetea και Securinegion 
tinctoriae)  

9310  Δάση δρυός του Αιγαίου με Quercus brachyphylla  

9320  Δάση με Olea europea και Ceratonia siliqua  

934Α  Μεγάλα δάση πρίνου (Quercus coccifera)  

9340  Δάση αριάς Quercus ilex  

 

Πίνακας 2.3-3 : Τύποι Οικοτόπων περιοχής GR4330002 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥ 

4090*  Ορεινά και μεσογειακά χέρσα εδάφη με ακανθώδεις θάμνους (Οικότοπος 
προτεραιότητας)  

5420  Φρύγανα με αστοιβή (Sarcopoterium spinosum)  

5430  Διαπλάσεις Κρήτης (Euphorbieto – Verbascion)  

6220*  Ψευδοστέππα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά της Thero-Brachypodietea 
(Οικότοπος προτεραιότητας)  

8210  Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση  

9290  Δάση κυπαρίσσου (Acero – Cupression)  

934Α  Ελληνικά δάση πρίνου-Δενδρώδη μάτοραλ πρίνου Quercus coccifera  

9310  Δάση δρυός του Αιγαίου με Quercus brachyphylla  

  ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Τονίζεται ότι η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού μέσω των νέων εναλλακτικών 

τουριστικών δραστηριοτήτων που προτείνονται στην παρούσα μελέτη, θα πρέπει να είναι 

συμβατή με τις αρχές της αειφόρας ανάπτυξης και διαχείρισης. Οι επιπτώσεις της 

ανεξέλεγκτης τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη 

μπορούν να πλήξουν ανεπανόρθωτα το φυσικό περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή οι 

περιβαλλοντικές απειλές αναφέρονται: 

• Στον κίνδυνο αλλοίωσης υγροβιότοπων, οικοσυστημάτων και οικολογικά 

ευαίσθητων περιοχών από τις απαραίτητες υποδομές για την ανάπτυξη των 

εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων 

• Στον κίνδυνο υπερσυγκέντρωσης τουριστών σε μια συγκεκριμένη περιοχή με 

αποτέλεσμα τη ρύπανση του περιβάλλοντος (νερό, ατμόσφαιρα, ηχορύπανση, κλπ) 

• Στην άναρχη και υπέρμετρη ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού σε βάρος της 

φέρουσας ικανότητας της περιοχής, κάτι που μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του 

φυσικού περιβάλλοντος των περιοχών 

• Στον υψηλότερο κίνδυνο πυρκαγιάς   
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 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ 

Η περιοχή του Ψηλορείτη αναγνωρίζοντας, από πολύ νωρίς, τον καθοριστικής σημασίας ρόλο 

του πολιτισμού στην εξέλιξη της περιοχής, μέσα από τη συμβολή του στην οικονομική 

ανάπτυξη, στην κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, στην ατομική και κοινωνική ενδυνάμωση 

των πολιτών και στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης, ανέπτυξε ένα σημαντικό 

δίκτυο δομών, υποδομών, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που στόχο έχουν την ανάδειξη, 

διατήρηση και προβολή της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.  

Το δίκτυο αυτό περιλαμβάνει : 

• Τοπικά μουσεία που προβάλλουν και αναδεικνύουν λαογραφικά, ιστορικά, 
αρχαιολογικά και περιβαλλοντικά στοιχεία της περιοχής  

• Εκδηλώσεις που προάγουν και αναδεικνύουν την πλούσια πολιτιστική παράδοση του 
τόπου  

• Υπαίθριους χώρους ιστορικού, αρχαιολογικού και μυθολογικού ενδιαφέροντος  
• Έκδοση εντύπων και βιβλίων που καταγράφουν την λαογραφία του τόπου (ήθη, 

έθιμα, διατροφή, παραδοσιακές τέχνες και επαγγέλματα κ.λπ.), την ιστορία του, τα 
τοπωνύμια, τους μύθους, τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του κ.λπ.   

Η πολιτιστική πολιτική στην περιοχή διαμορφώνεται κυρίως από πολιτιστικούς οργανισμούς 

όπως Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Δήμοι, Ομάδες κατοίκων, 

κ.λπ. οι οποίοι  αναλαμβάνουν και την υλοποίηση και  διαχείριση αυτής της πολιτικής. Πολλές 

φορές βέβαια η ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου είναι ζήτημα που αναλαμβάνεται από 

τους ίδιους τους κατοίκους της περιοχής οργανώνοντας γιορτές τοπικής εμβέλειας όπως 

θρησκευτικές εκδηλώσεις και γιορτές που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή. Η 

πολιτιστική πολιτική διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη και προώθηση της 

πολιτιστικής ιδιαιτερότητας της περιοχής, παρά το γεγονός ότι γίνεται χωρίς πολύ καλά 

οργανωμένα συλλογικά σχήματα, μεμονωμένα και καμιά φορά αποσπασματικά. 

Στην περιοχή λειτουργεί πλήθος πολιτιστικών συλλόγων, 135 στον αριθμό, οι οποίοι είτε 

μεμονωμένα είτε σε συνεργασία με τους δήμους οργανώνουν και υλοποιούν πλήθος 

εκδηλώσεων. Αξίζει να αναφερθούν οι πλούσιες πολιτιστικές δραστηριότητες όλων των 

δήμων της περιοχής κατά τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες αλλά και τους χειμερινούς. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τον «Πολιτιστικό Αύγουστο» του Δήμου Ανωγείων, τα «ΤΑΛΛΑΙΑ» 

του Δήμου Μυλοποτάμου, το «Αναγεννησιακό Φεστιβάλ», το «Αποκριάτικο καρναβάλι» και 

το «Κυνήγι Χαμένου θησαυρού» του Δήμου Ρεθύμνου, το «Amari Green Festival” του Δήμου 

Αμαρίου, τα «Matala festival» του Δήμου Φαιστού, τα «Αποκριγιώματα» στη Γέργερη του 

Δήμου Γόρτυνας, τις εκδηλώσεις των πολιτιστικών συλλόγων στο Δήμο Μαλεβιζίου, τα 

«Υακίνθεια» από το Σύλλογο «Φίλοι των Υακινθείων πολιτιστικών εκδηλώσεων» στο Δήμο 

Ανωγείων κ.λπ..  

Επίσης στην περιοχή υπάρχει σημαντικός αριθμός πολιτιστικών υποδομών όπως 

αρχαιολογικοί χώροι, χαρακτηρισμένα μνημεία, μουσεία, λαογραφικές συλλογές, 
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πνευματικά κέντρα, αίθουσες πολιτιστικών δραστηριοτήτων και υπαίθρια θέατρα όπως για 

παράδειγμα το ανοιχτό θέατρα των Ανωγείων (Θέατρο «Νίκος Ξυλούρης») και του 

Περάματος με χωρητικότητα περίπου 1.500 θέσεων έκαστο, το Μουσείο Κεραμικής στις 

Μαργαρίτες, το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων στα Ζωνιανά, το υπαίθριο θέατρο στην 

εκκλησία του Αγίου Υακίνθου, τα Πολιτιστικά Κέντρα στις Γωνιές, στον Κρουσώνα, στον 

Πλάτανο και τη Νίθαυρη, το Πνευματικό Κέντρο Ζαρού και το Πνευματικό Κέντρο «Σταύρος 

Καλλέργης» στο Χουμέρι. Τέλος στο σύνολο των οικισμών της περιοχής και στις κεντρικές και 

περιφερειακές πλατείες αναπτύσσονται πολιτιστικές δραστηριότητες ποικίλης ύλης (τοπικά 

πανηγύρια, θεατρικά δρώμενα, μουσικές εκδηλώσεις κ.λπ.).  

Το ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής του Ψηλορείτη περιέχει, αποτυπώνει και 

εκφράζει στη συγκρότηση του μια μοναδική πολιτισμική συνέχεια χιλιάδων χρόνων. Η 

ανθρώπινη παρουσία στην περιφέρεια του βουνού από την αρχαιότητα έως και σήμερα έχει 

δημιουργήσει ένα δίκτυο οικισμών ορεινών και ημιορεινών με πολιτισμικά χαρακτηριστικά 

και δεδομένα σημαντικά αναλογικά με το συνολικό πληθυσμό τους. Διαχρονικές αυτές οι 

ανθρώπινες εγκαταστάσεις και δραστηριότητες έχουν αφήσει τη σφραγίδα τους σε ότι 

αφορά στη δημιουργία σημαντικών πολιτιστικών δεδομένων που χαρακτηρίζονται από μια 

πολυμορφία και πολυπολιτισμικότητα τέτοια που δεν συναντιέται εύκολα σε άλλες περιοχές 

του νησιού. Ο χορός, το γλέντι και η μουσική στον Ψηλορείτη μεγάλωσαν και συνεχίζουν να 

μεγαλώνουν γενιές και γενιές αφού αποτελούν συστατικό και δυναμικό στοιχείο της 

πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι κοινωνικές εκδηλώσεις διατηρώντας την παραδοσιακή τους 

φυσιογνωμία, πάντα αποτελούν για τους κατοίκους μια ευκαιρία για γιορτή. Οι ίδιοι οι 

κάτοικοι της περιοχής σε πολλές περιπτώσεις μετατρέπουν σημαντικές παραγωγικές 

δραστηριότητες όπως την παραγωγή ρακής, τη συγκομιδή ελιών, κερασιών, κίτρου, την 

κουρά των προβάτων σε ξεφάντωμα. Αξιοσημείωτες είναι οι γιορτές που πραγματοποιούνται 

σε πολλούς οικισμούς των δήμων κατά τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες αφιερωμένες σε 

τοπικά προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη Γιορτή του Τυριού 

και του Βοσκού στα Ζωνιανά, του νερού στο Ζαρό, του Κερασιού στο Γερακάρι Αμαρίου, του 

Μήλου στο Κρουσώνα, του Κίτρου στο Γαράζο, του κρασιού στο Αποδούλου. 

Τα τελευταία χρόνια αρχίζει να υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αθλητικές εκδηλώσεις, με 

πολιτιστική και ιστορική ταυτότητα, και οι οποίες πραγματοποιούνται στην ευρύτερη 

περιοχή όπως για παράδειγμα  ο αγώνας ορειβατικού σκι “Pierra Creta”, ο υπερμαραθώνιος 

αγώνας  “Heroes Ultra” μήκους 154 Km και «Η Στράτα του Ψηλορείτη στο Λιβαδιώτικο Αόρι» 

με σκοπό την ανάδειξη  και την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του  Ψηλορείτη. 

Μελετώντας τα πολιτιστικά δεδομένα της περιοχής και το πολιτιστικό περιβάλλον γενικότερα 

μπορούμε να πούμε ότι στα χωριά του Ψηλορείτη η παρέμβαση σε θέματα πολιτισμού 

γίνεται με το χέρι στην καρδιά και με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης εν όψη της 

κρισιμότητας των καιρών. Ο πολιτισμός σήμερα, περισσότερο από ποτέ, έχει ανάγκη από 

ανθρώπους που αγαπούν τον τόπο τους και έχουν επίγνωση της ανάγκης για συλλογικότητα 

και υποστήριξη των ηθικών και κοινωνικών αξιών διατηρώντας ταυτόχρονα την πολιτιστική 
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τους ταυτότητα. Η περιοχή «αρνείται» να ενσωματώσει τη λογικής της «πολιτιστικής 

ομογενοποίησης» που ευνοούν, και κατά καιρούς επιβάλλουν, οι σύγχρονες συνθήκες.  

Οι τοπικοί πολιτιστικοί φορείς κάνουν προσπάθειες ενίσχυσης της πρόσβασης και της 

συμμετοχής στα πολιτιστικά δεδομένα της περιοχής γνωρίζοντας ότι η διευκόλυνση της 

πρόσβασης και η συμμετοχή στη δημιουργία του πολιτιστικού κεφαλαίου έχουν σημαντικό 

ρόλο. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στοχεύει στο «άνοιγμα» του πολιτισμού και σε 

ανθρώπους που έως τώρα συστηματικά δε συμμετείχαν ενώ η συμμετοχή στοχεύει στο να 

καταστήσει τον τοπικό πληθυσμό ως ενεργό συνομιλητή και πολίτη που συμμετέχει στο 

σχεδιασμό και τη δημιουργία του πολιτιστικού κεφαλαίου.  

Παρακάτω παρουσιάζεται ανά τομέα το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής του 

Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη.  

 ΜΥΘΟΣ – ΙΣΤΟΡΙΑ 

Ιστορία  

Η ιστορία της περιοχής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της Κρήτης. Οι πρώτοι 

κάτοικοι του νησιού εγκαταστάθηκαν αρχικά σε τόπους κοντινούς στις ακτές του νησιού κατά 

την εποχή του λίθου. Σε όλη την έκταση του βουνού συναντάμε μινωικές κατοικήσεις όπως 

στην Τύλισο, τις Γωνιές, τη Ζώμινθο, το Μοναστηράκι και το Αποδούλου Αμαρίου. 

Κατά τη Γεωμετρική και Αρχαϊκή περίοδο αναπτύχθηκαν σημαντικές πόλεις όπως της Αξού 

και της Ελεύθερνας. Μετά τη Ρωμαϊκή κατάκτηση η Κρήτη αποτέλεσε επαρχία της αχανούς 

αυτοκρατορίας. Κατά την περίοδο αυτή κέντρο της πολιτικής και οικονομικής ζωής του 

νησιού ήταν η Γόρτυνα. 

Η επικράτηση του Χριστιανισμού οριοθετεί τη Βυζαντινή περίοδο της ιστορίας του τόπου. Η 

Γόρτυνα, η Αξός, η Ελεύθερνα και η Σύβριτος αποτελούσαν τότε έδρες επισκόπων. Η 

βυζαντινή παρουσία στο νησί διακόπηκε βίαια με την αραβική κατάκτηση το 823. Από τους 

σκοτεινούς χρόνους της Αραβοκρατίας δεν έχουμε ουσιαστικές πληροφορίες για την 

κατάσταση στο νησί. Το 961 ο Νικηφόρος Φωκάς ανακατέλαβε την Κρήτη. Έτσι ξεκινά η Β' 

Βυζαντινή περίοδος στο νησί. Τότε, σύμφωνα με το θρύλο, εγκαταστάθηκαν στην περιοχή 

αρχοντικές οικογένειες από την Κωνσταντινούπολη. Κατά την 4η Σταυροφορία (1204) 

ουσιαστικά καταλύθηκε η βυζαντινή αυτοκρατορία. Η Κρήτη τότε πέρασε στην κυριαρχία της 

θαλασσοκράτειρας Βενετίας. 

Οι Κρητικοί δεν έπαψαν με συνεχείς επαναστάσεις να εξεγείρονται κατά των Ενετών. Έτσι η 

ευρύτερη περιοχή, κατά τις επαναστάσεις των Καλλέργηδων (1299) απέσπασε προνόμια για 

τους Έλληνες ορθόδοξους κατοίκους της.  

Η περιοχή καταλήφθηκε από τους Τούρκους το 1645. Όπως και στην προηγούμενη περίοδο 

οι κάτοικοι του Ψηλορείτη ποτέ δε δέχτηκαν την υποταγή στον ξένο δυνάστη. Με συνεχείς 

επαναστατικές ενέργειες μάχονταν για την ελευθερία. Κατά την περίοδο αυτή οι σπηλιές της 
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περιοχής του Μαλεβιζίου προσέφεραν καταφύγιο στους Χανηδες, τους θρυλικούς αντάρτες 

των βουνών. 

Κατά τον μεγάλο σηκωμό για την ανεξαρτησία το 1821 η περιοχή έδωσε το δυναμικό παρόν 

στον αγώνα για την ελευθερία. Κατά τον αγώνα για την απελευθέρωση το 1824 τετρακόσιοι 

Μελιδονιώτες βρήκαν μαρτυρικό θάνατο στον ιστορικό Γεροντόσπηλιο. 

Επίκεντρο της επανάστασης του 1866 υπήρξε το ηρωικό Αρκάδι που αποτελεί πανανθρώπινο 

σύμβολο ελευθερίας και εθελοθυσίας.  

Κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και τη Μάχη της Κρήτης διεξήχθησαν σφοδρές μάχες ανάμεσα 

στους συμμάχους και τους Γερμανούς εισβολείς. Κατά τα χρόνια της ναζιστικής κατοχής 

συγκροτήθηκαν αντιστασιακές ομάδες, οι οποίες έβρισκαν καταφύγιο στις δύσβατες 

περιοχές του Ψηλορείτη. Η επαναστατική δράση οδήγησε σε αιματηρά αντίποινα των 

Γερμανών όπως στην περίπτωση του ολοκαυτώματος των Ανωγείων, των χωριών του 

Κέδρους και την εκτέλεση δεκάδων πατριωτών στη Γέργερη, τη Νίβρυτο, το Γουρνόλακο και 

τη Δαμάστα. 

Μυθολογία 

Ο Ψηλορείτης είναι συνδεδεμένος με τη γέννηση και τη δράση αθάνατων θεών. Στις πλαγιές 

του όρους Ίδη η Ρέα κυνηγημένη από τον Κρόνο έκρυψε τον Κρηταγενή Δία και η μυθική αίγα 

Αμάλθεια γαλούχησε το βασιλιά του δωδεκάθεου. Εδώ οι Κουρήτες με τον αχό των ασπίδων 

τους σκέπαζαν το κλάμα του μικρού θεού που έμελε να γίνει πατέρας θεών και ανθρώπων. 

 Λίγο πάνω από το οροπέδιο της Νίδας, το Ιδαίον Άντρον αποτελούσε κέντρο λατρείας του 

Κρηταγενούς Διός και δίκαια το σπήλαιο χαρακτηρίστηκε ως η Βηθλεέμ της αρχαιότητας. 

Σύμφωνα με τον αρχαίο μύθο, ο Δίας μεταμορφωμένος σε ταύρο διασχίζει τον ποταμό 

Ληθαίο και μεταφέρει την Ευρώπη στη νήσο Κρήτη, καταλήγοντας στην αρχαία Γόρτυνα. Εδώ 

βρίσκεται ο Λαβύρινθος, στους δαιδαλώδεις διαδρόμους του οποίου ζούσε ο Μινώταυρος. 

Ο χάλκινος γίγαντας Τάλως, ορίστηκε από το βασιλιά Μίνωα να προστατεύει το νησί της 

Κρήτης από κάθε εισβολέα. Το μυθικό ον συνδέεται με τους ορεινούς όγκους των Ταλέων 

ορέων που εκτείνονται βόρεια του Ψηλορείτη. Στο Γεροντόσπηλιο του Μελιδονίου 

λατρευόταν ο Ταλέος Ερμής. 

Το ιερό βουνό, από την εποχή της πρώτης κατοίκησής του καθορίζει τη μοίρα των ανθρώπων 

οι οποίοι ανατρέφονται με μύθους και δημιουργούν ιστορία. 

Δεν είναι υπερβολή ότι ο Ψηλορείτης είναι το φυσικό σκηνικό της απαρχής της ελληνικής 

μυθολογίας. Μυθολογικά θέματα τα οποία αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για  καλλιτεχνική 

δημιουργία γεννήθηκαν ή έχουν το ανάλογό τους σε συγκεκριμένες  περιοχές του Ψηλορείτη 

όπως: 

• το σπήλαιο Ιδαίον Άντρον στο Οροπέδιο της Νίδας, το σημαντικότερο μυθολογικό 
σημείο της Κρήτης, όπου ανατράφηκε ο Κρηταγενής Δίας υπό την προστασία των 
Κουρητών  
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• το σπήλαιο Λαβύρινθος  στο Δήμο Ζαρού, βόρεια της αρχαίας Γόρτυνας, το οποίο 
ταυτίζεται με το μυθικό σπήλαιο – κατοικία του Μινώταυρου 

Αναρίθμητες είναι οι τοπικές μυθολογικές αναφορές σε παραλλαγές όλων των μύθων, 

γεγονός που αποδεικνύει τον τρόπο που το μυθικό στοιχείο έχει μπολιάσει το πολιτισμικό 

περιβάλλον του Ψηλορείτη.  

 ΙΣΤΟΡΙΚΑ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ –ΜΝΗΜΕΙΑ 

Η μακρόχρονη ιστορία της Κρήτης είναι γεμάτη από γεγονότα που σφράγισαν την πορεία του 

νησιού από την αρχαιότητα έως σήμερα. Τα γεγονότα αυτά πολλές φορές ταυτίζονται με 

τοποθεσίες και περιοχές που προσδίδουν μια ακόμη παράμετρο στον πλούτο του Ψηλορείτη. 

Ανάλογα με τα συμβάντα μπορεί να κατηγοριοποιηθούν αυτές οι τοποθεσίες και να 

χαρακτηρίζονται σαν περιοχές α) Γενέτειρες επιφανών ανδρών β) Σημεία θρησκευτικής 

ιστορίας γ) Τοποθεσίες διεθνούς ιστορικής εμβέλειας δ) Ιστορικά σημεία των αγώνων του 

Κρητικού λαού ενάντια σε κατακτητές (π.χ. Μελιδόνι,  Κρουσώνας, Σάρχος, Ανώγεια κ.λπ.). 

Το Ενετικό Μέγαρο του Γεωργίου και Φραγκίσκου Μοδινού ή Πύργος των Καλλέργηδων, 

όπως είναι γνωστό, είναι ένας χώρος που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο και 

βρίσκεται στη Ροδιά, του Δήμου Μαλεβιζίου. Το μέγαρο χτίστηκε το πρώτο μισό του 15ου 

αιώνα και χρησιμοποιήθηκε για στρατιωτικούς σκοπούς. Σήμερα το κτίριο σώζεται σε άριστη 

κατάσταση και χρησιμοποιείτε συχνά από τον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού για την 

παρουσίαση εκθέσεων.  

Το Ενετικό Φρούριο του Παλαιόκαστρου του 1573. Στην ανατολική πλευρά της παραλίας 

του Παλαιόκαστρου του Δήμου Μαλεβιζίου, πάνω σε ένα ψηλό βράχο που βρέχεται από την 

θάλασσα και συνορεύει με την εθνική οδό Ηρακλείου – Ρεθύμνου και απέχει 15 χιλιόμετρα 

από το Ηράκλειο, βρισκόταν Το φρούριο ήταν κτισμένο σε τρία επίπεδα και στη 

βορειοανατολική πλευρά υπάρχει το φτερωτό λιοντάρι του Αγίου Μάρκου. Σήμερα από το 

κάστρο σώζεται τμήμα των τειχών του.  

Η Μινωική Έπαυλη Σκλαβόκαμπου. Το μινωικό μέγαρο στο Σκλαβόκαμπο ανακαλύφθηκε 

τυχαία το 1930, κατά τη κατασκευή του κεντρικού δρόμου προς Ανώγεια και μέρος του 

καταστράφηκε από τα έργα. Είναι ένα πολυώροφο κτίριο με κεντρική αίθουσα, όπου 

βρέθηκε πήλινο κεφάλι βοδιού, ένα αγγείο της υστερομινωικής ΙΒ περιόδου και ένα λίθινο 

ρυτό. Το κτήριο είχε τουλάχιστον 17 δωμάτια.  

Η Αρχαία Τύλισος στην Τύλισο του Δήμου Μαλεβιζίου. Ο αρχαιολογικός χώρος της Τυλίσου 

βρίσκεται 16 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης του Ηρακλείου, σε μια στρατηγική τοποθεσία. Η 

Τύλισος ήταν μια μινωική πόλη που αναπτύχθηκε το 1650-1450 π.Χ. κυρίως λόγω του ότι 

βρισκόταν στο δρόμο που οδηγούσε από την Κνωσό στα δυτικότερα μινωικά κέντρα. Το 1450 

π.Χ. καταστράφηκε, αλλά ξανακτίστηκε και ευημέρησε μέχρι και το 1200 π.Χ. 

Η Αρχαία Ελεύθερνα βρίσκεται 25 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ρεθύμνου, σε υψόμετρο 

380μ κοντά στη Μονή Αρκαδίου στο Δήμου Ρεθύμνου. Η πόλη αποτελεί το σημαντικότερο 
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αρχαιολογικό χώρο του νομού Ρεθύμνου, ο οποίος μάλιστα δεν έχει ανασκαφεί πλήρως και 

αναμένεται να δώσει στους αρχαιολόγους ακόμη πολλά πολύτιμα ευρήματα. Οι πρώτες 

οργανωμένες ανασκαφές ξεκίνησαν το 1985 από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.  

Η Αρχαία Ζώμινθος βρίσκεται 7 χιλιόμετρα δυτικά των Ανωγείων, πάνω στο δρόμο που 

οδηγεί στο οροπέδιο της Νίδας. Παρόλο που εντοπίστηκε μόλις το 1982, η Ζώμινθος πλέον 

αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις στην Κρήτη.  

Η Αρχαία Σίβρυτος είναι αρχαία πόλη κτισμένη στο λόφο Κεφάλα κοντά στα σημερινά χωριά 

Θρόνος και Αγία Φωτεινή του Δήμου Αμαρίου Ρεθύμνου. Ιδρύθηκε στα σκοτεινά χρόνια της 

Κρήτης, μετά την καταστροφή των Μινωικών αστικών κέντρων (1200 π.Χ.), όταν οι Μινωίτες 

ίδρυσαν πόλεις στις πλέον αφιλόξενες και δύσκολα προσβάσιμες κορυφές των Κρητικών 

βουνών, αλλά γνώρισε την ακμή της κυρίως στα Ελληνορωμαϊκά χρόνια.  

Η Αρχαία Αξός, στο χωριό Αξός του Δήμου Μυλοποτάμου, ήταν κτισμένη στον λόφο 

νοτιοανατολικά του σύγχρονου χωριού και θεωρείται μια από τις σημαντικότερες πόλεις της 

αρχαίας Κρήτης. Η περιοχή κατοικήθηκε ήδη από τα Προμινωϊκά, αλλά η πόλη έφτασε στην 

ακμή της κατά την αρχαϊκή περίοδο.  

Η Αρχαία Ριζηνία βρίσκεται πάνω στο λόφο Πατέλλα, μόλις 2 χιλιόμετρα από τον Πρινιά του 

Δήμου Γόρτυνα. Η πόλη άκμασε ως ανεξάρτητη κοινότητα από τους υπομινωικούς μέχρι τους 

αρχαϊκούς χρόνους και ήταν υποτελής στην Γόρτυνα από τον 5ο μέχρι τον 2ο π.Χ. αιώνα. 

Το Μινωικό Ανάκτορο Μοναστηρακίου βρίσκεται βορειοανατολικά του χωριού 

Μοναστηράκι στο Δήμο Αμαρίου, στη θέση Κόκκινος Χάρακας, έχουν εντοπιστεί ανακτορικά 

κτίρια μινωικής εποχής από ανασκαφές που ξεκίνησαν το 1980. Το ανάκτορο υπολογίζεται 

ότι έχει έκταση περίπου 300 στρέμματα και έχει αποκαλυφθεί ο πυρήνας του.  

Ο Αρχαιολογικός Χώρος Αποδούλου. Κοντά στο χωριό του Αποδούλου στο Δήμο Αμαρίου 

βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος στη θέση Τουρνές, που ήρθε στο φως μετά από ανασκαφές 

του Σπύρου Μαρινάτου (δεκαετία 1930). Σε μια θέση πολύ σημαντική στις δυτικές υπώρειες 

του Ψηλορείτη, ο οικισμός ήλεγχε το πέρασμα προς την πεδιάδα της Μεσαράς. Τα τρία 

κτιριακά συγκροτήματα της παλαιοανακτορικής περιόδου (1950-1700 π.Χ.) και οι θολωτοί 

τάφοι με πολλά ευρήματα των μετανακτορικών χρόνων (1380-1200 π.Χ.)  

Ο Θολωτός Τάφος Αποδούλου. Ο σημαντικότερος από τους πολλούς τάφους που έχουν 

βρεθεί στην ευρύτερη περιοχή του Αποδούλου είναι ο θολωτός τάφος βρίσκεται στη θέση 

Σοποτάκια με είσοδο-δρόμο μήκους 7 μέτρων και θάλαμο με διάμετρο 3,1μ.. Εντός του 

τάφου βρέθηκαν τρεις λάρνακες (1380-1200 π.Χ.).  

Ο Θολωτός Τάφος στις Μαργαρίτες του Δήμου Μυλοποτάμου βρίσκεται 4 χιλιόμετρα από το 

χωριό Μαργαρίτες, υπάρχει ένας υστερομινωικός τάφος του 1350 π.Χ. ο οποίος θεωρείται 

ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία της περιοχής. Ένας διάδρομος με λαξευτές πέτρες και τις 

δύο του πλευρές, οδηγεί σε ένα κυκλικό θολωτό τάφο. 

Κηρυγμένοι Αρχαιολογικοί Χώροι 
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Αρκετοί κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι βρίσκονται εντός των ορίων της περιοχής 

παρέμβασης:  

• Αρχαιολογικός χώρος της Ζώμινθου (ΦΕΚ 342/Α.Α.Π.Θ/3.8.2007). 

• Αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Ελεύθερνας (ΦΕΚ 168/Β/9-3-1967). 

• Αρχαιολογικός χώρος της  ευρύτερης Περιοχής της Τυλίσου (ΦΕΚ 671/Β/22-10-1990) 

• Υστερομινωικός τάφος Αποδούλου (ΦΕΚ 605/1965). 

• Αρχαιολογικός χώρος της Μοναστηρακίου (ΦΕΚ 473/Β/1962). 

• Ιερές Μονές ως Διατηρητέα Μνημεία (ΦΕΚ 209/Β/1980) 

Επίσης υπάρχουν πέντε (5) ιερές μονές που έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα Μνημεία. 

• Αγίου Γεωργίου Αρσανίου, Δήμος Ρεθύμνου 

• Παναγίας Χαλεβή, Δήμος Ρεθύμνου 

• Αγίου Γεωργίου Δισκουρίου, Δήμος Μυλοποτάμου 

• Αγίου Ιωάννου στο Μπαλί, Δήμος Μυλοποτάμου 

• Ταξιαρχών Ασωμάτων, Δήμος Αμαρίου 

Τέλος Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο έχει χαρακτηριστεί ο Νερόμυλος, στην Τοπική 

Κοινότητα Γωνιών Μαλεβιζίου (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/944/26/25- 2-2000 - ΦΕΚ 363/Β/22-

3-2000.) 

 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 

Μοναστήρια  

Είναι εξαιρετικά μεγάλος ο αριθμός των μοναστηριών που είναι διάσπαρτα στην περιφέρεια 

του Ψηλορείτη.  Ιστορικοί είναι οι λόγοι που συνδέονται με την άνθιση του μοναχισμού στην 

περιοχή  και γι’  αυτό τα θεωρούμε σημαντικά ιστορικά εθνικά μνημεία πέραν βέβαια από 

την δεδομένη σημασία τους σαν θρησκευτικά μνημεία. Την μεγάλη άνθισή τους τα 

μοναστήρια γνωρίζουν κατά την βενετσιάνικη περίοδο οπότε και γίνονται κέντρα του 

ελληνικού πολιτισμού. Τα περισσότερα μοναστήρια βρίσκονται σε τοποθεσίες εξαιρετικού 

φυσικού πλούτου και σε σχετικά απομονωμένες θέσεις στις πλαγιές του βουνού.  Η ιστορική 

και αρχιτεκτονική τους σημασία αλλά και καλλιτεχνικοί θησαυροί που φιλοξενούν καθιστούν 

τα μοναστήρια του Ψηλορείτη σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα που σε συνδυασμό με τα 

φυσικά χαρακτηριστικά των περιοχών που βρίσκονται μπορούν να αποτελέσουν πόλους 

προσέλκυσης ειδικών κατηγοριών επισκεπτών. Ανάμεσα στις μονές που βρίσκονται στην 

περιοχή  είναι ορισμένες που έχουν σημαντική θέση τόσο σε ότι αφορά την εθνική μας 

κληρονομιά όσο και την πολιτιστική και καλλιτεχνική. 

Εκκλησίες 
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Πολλές από τις εκκλησίες της περιοχής χαρακτηρίζονται κυρίως από την ύπαρξη σημαντικών 

τοιχογραφιών της Κρητικής Σχολής της Αγιογραφίας, σημαντικό είδος θρησκευτικής 

εικονογραφίας που αναπτύχθηκε την περίοδο της βενετοκρατίας στο νησί. Παραδείγματα 

συγκεντρώσεων τέτοιων εκκλησιών συναντάμε στην περιοχή του Μυλοποτάμου, του 

Αμαρίου και του Ζαρού. Σημαντικός ναός όχι μόνο για τις τοιχογραφίες του αλλά και την 

αρχιτεκτονική του είναι του Αγίου Φανουρίου στο Βαρσαμόνερο. 

Η Πρωτοχριστιανική Βασιλική στο Βιζάρι του Δήμου Αμαρίου.  

Το εκκλησάκι του Αγίου Υάκινθου βρίσκεται περίπου 12 χιλιόμετρα νότια των Ανωγείων και 

σε υψόμετρο 1.200 μέτρων. Ο ναός έχει το σχήμα κρητικού μιτάτου αφού είναι κυκλικό και 

πέτρινο, είναι βασισμένος στα πρότυπα της υστερομινωικής αρχιτεκτονικής, έχει θόλο στα 

δύο μέτρα και άνοιγμα κορυφής διαμέτρου 30 εκατοστών. Βρίσκεται στην περιοχή Φούρνοι, 

μέσα σε δάσος από αιωνόβιους πρίνους και ασφενδάμους (σφενδάμια  

Η Μονή Αρκαδίου, η οποία έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO ως Ευρωπαϊκό Μνημείο 

Ελευθερίας, συνδυάζει αρμονικά την απαράμιλλη φυσική ομορφιά, την λαμπρή ιστορία και 

τους θρύλους που συντροφεύουν την περιοχή. Το μοναστήρι βρίσκεται περίπου 23χλμ από 

την πόλη του Ρεθύμνου, πάνω σε ένα κατάφυτο οροπέδιο, στην βορειοδυτική πλαγιά του 

όρους Ίδη, κοντά στο όμορφο αρκαδιώτικο φαράγγι, που συνδέει το Δήμο Ρεθύμνου με 

αυτούς του Μυλοποτάμου και του Αμαρίου.  

Η παράδοση αναφέρει ότι το μοναστήρι χτίστηκε περίπου τον 5ο αιώνα. Η θεμελίωση έγινε 

από τον αυτοκράτορα Ηράκλειο και η ανοικοδόμηση από τον αυτοκράτορα Αρκάδιο, από τον 

οποίο πήρε και το όνομα της. Ερείπια της πρώτης αυτής μονής σώζονται στο βορειοδυτικό 

σημείο του περίβολου του μοναστηριού. Η σημερινή φρουριακή μορφή της μονής οφείλεται 

στους Ενετούς, καθώς την έχτισαν στα τέλη της ενετοκρατίας. Το μοναστήρι καταστράφηκε 

ολοσχερώς στις 8 Νοεμβρίου του 1866 όταν ο τουρκικός στρατός την πυρπόλησε 

σκοτώνοντας πολλούς ντόπιους επαναστάτες και Τούρκους στρατιώτες. 

Η Μονή του Αγίου Γεωργίου του Γοργολεήμονος ή αλλιώς Ιερά Μονή Γοργολαΐνης η οποία 

βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Κουδούνι στον Ανατολικό Ψηλορείτη, σε υψόμετρο 

περίπου 500μ, κοντά στον οικισμό Κάτω Ασίτες του Δήμου Ηρακλείου. Το μοναστήρι 

παραμένει ιδιαίτερα γραφικό καθώς η μοναστηριακή κοινότητα δεν χρησιμοποιεί ηλεκτρικό 

κι έτσι οι λειτουργίες στην εκκλησία της μονής έχουν χρώμα από το παρελθόν.  

Η Μονή Σαββαθιανών, στη Ροδιά του Δήμου Μαλεβιζίου βρίσκεται ένας μικρός επίγειος 

παράδεισος, που προσφέρει απόλυτη ηρεμία, γαλήνη και κατάνυξη στον επισκέπτη. Το 

μοναστήρι απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Στο μοναστήρι βρίσκεται ο 

σπηλαιώδης δίκλιτος ναός του Αγίου Αντωνίου και του Αγίου Σάββα και ο ναός της Θεοτόκου.  

Η ανδρική Μονή Βροντησίου βρίσκεται στους νότιους πρόποδες του Ψηλορείτη, ανάμεσα 

στα χωριά Ζαρός και Βορίζια, σε υψόμετρο 550μ. Η μονή υπάγεται στο δήμο Φαιστού και η 

γεωγραφική της θέση της χαρίζει απεριόριστη θέα προς την Μεσαρά και τα Αστερούσια όρη.  



  

 

 

 

 

 
31 

Η Μονή Αγίου Νικολάου ο οποίος χρονολογείται από τον 14ο αιώνα.  

Η Μονή Βαρσαμόνερου κοντά στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, είναι ένα από τα παλαιότερα 

μοναστήρια της Κρήτης, καθώς χρονολογείται από τα πρώτα χρόνια της Ενετόκρατίας, το 14ο 

αιώνα. 

Το Ιερό Ησυχαστήριο Αγία Φωτεινή η Σαμαρείτιδα βρίσκεται στα Ελληνοπεράματα 

Μαλεβυζίου, στο δρόμο που οδηγεί στη Ροδιά.  

Η γυναικεία Μονή Ροδιάς, γνωστή στους εκκλησιαστικούς κύκλους ως Ιερό Ησυχαστήριο των 

Εισοδίων της Θεοτόκου ιδρύθηκε το 1990. 

 ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 

3.4.1 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 

Ο ορεινός χώρος του Ψηλορείτη διαθέτει συσσωρευμένο λαογραφικό πλούτο με μεγάλη 

διαχρονικότητα και πολυπολιτισμικότητα σε μια δυναμική σχέση με το σημερινό κοινωνικό 

και φυσικό περιβάλλον. Τα ήθη και έθιμα, τα δημιουργήματα του λόγου, οι καλλιτεχνικές 

εκδηλώσεις, η λαϊκή τέχνη σ’ όλες της τις εκφράσεις, οι χοροί και η μουσική και εν γένει οι 

παραδόσεις των κατοίκων του Ψηλορείτη αποτελούν σημαντικά στοιχεία του κρητικού 

πολιτισμού.  

Τα λαογραφικά ενδιαφέροντα των κατοίκων της περιοχής αποτελούνται από πολλά και 

ποικίλα στοιχεία τα οποία αφορούν στο σύνολο των εκφράσεων του κρητικού λαού και που 

τον χαρακτηρίζουν σαν μια ιδιαίτερη πολιτισμική οντότητα στο χώρο της Μεσογείου.  

Πέρα από τα έθιμα που σχετίζονται με κοινωνικές εκδηλώσεις της περιοχής όπως π.χ. ο 

γάμος, βαφτίσια κ.λπ. πολλά ήθη των κατοίκων συσχετίζονται με το βαθύ θρησκευτικό 

συναίσθημα που έχουν αναπτύξει (θρησκευτικά πανηγύρια σε οικογενειακή βάση) και γι’ 

αυτό εκφράζονται και συμπίπτουν με αφορμή θρησκευτικές γιορτές και πανηγύρια. 

3.4.2 ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ  

Αναμφίβολα για λόγους που έχουν να κάνουν με την ιστορία, τη θρησκεία, το κλίμα, την 

κοινωνική συγκρότηση κλπ. τα ήθη και έθιμα των κατοίκων του Ψηλορείτη είναι ιδιαιτέρως 

χαρακτηριστικά παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν ύφεση σε σχέση με 

λίγες δεκαετίες πριν.  

Πέρα από τα γραφικά έθιμα που έχουν να κάνουν με τις κοινωνικές σχέσεις της περιοχής 

όπως π.χ. ο γάμος, πολλά ήθη των κατοίκων συσχετίζονται με το βαθύ θρησκευτικό 

συναίσθημα που έχουν αναπτύξει και γι’ αυτό εκφράζονται και συμπίπτουν με αφορμή 

διάφορες θρησκευτικές γιορτές και πανηγύρια.  
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 ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ – ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ 

3.5.1 ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ – ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ  

Ο πολιτισμικός πλούτος του Ψηλορείτη εκφράζεται και μέσα από την χειροτεχνική και 

οικοτεχνική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε σε εποχές κατά τις οποίες η απομόνωση και οι 

κοινωνικές – ιστορικές ανάγκες επέβαλαν την αυτάρκεια των κατοίκων του.  

Έχοντας πίσω τους μια μακρόχρονη παράδοση και μνήμες διαφόρων πολιτισμικών επιρροών 

ο κάτοικος του Ψηλορείτη δημιούργησε ένα εξαιρετικό πλούτο έκφρασης σε τομείς όπως η 

πλεκτική, υφαντική, κεραμική κλπ.  

Ειδικά σε ότι αφορά την πλεκτική και υφαντική τα σημαντικότερα κέντρα που ακόμη και 

σήμερα επιβιώνει έντονα είναι τα ορεινά χωριά Ανώγεια, Αξός, Κρουσώνας, Γέργερη, Ζαρός, 

Βορίζια, Καμάρες κλπ.  

Σε άλλες περιοχές έχουν αναπτυχθεί άλλες μορφές χειροτεχνίας όπως η κεραμική (π.χ. 

Μαργαρίτες), καλαθοπλεκτική (π.χ. Νύβριτος,), η ξυλογλυπτική κλπ.  

3.5.2 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

Πολλοί οι λαϊκοί δημιουργοί του Ψηλορείτη, ακόμη και σήμερα μεταδίδουν την τέχνη τους 

στις νεότερες γενιές, δημιουργώντας παράλληλα εργαστήρια λαϊκής τέχνης έμπνευσης που 

προκαλούν εντύπωση και θαυμασμό. Οι λαϊκοί αυτοί καλλιτέχνες εμπνευσμένοι άλλοτε από 

το φυσικό τοπίο και άλλοτε από ανθρώπινες δραστηριότητες  δημιουργούν πολύ σημαντικά 

έργα τέχνης που αντικατοπτρίζουν την ζωή και την παράδοση της περιοχής.  

Εργαστήρια υφαντών, ξυλογλυπτικής, πετρογλυπτικής, εργαστήρια κατασκευής μουσικών 

οργάνων (κρητική λύρα), μαχαιροποιία, καλαθοπλεκτήρια, παραδοσιακά τυροκομεία,   

ραφεία, κηροπλαστεία  κ.α. συναντά ο επισκέπτης σχεδόν σε όλους τους μεγάλους οικισμούς 

της περιοχής τα οποία άλλοτε λειτουργούν ως συμπληρωματική οικονομική δραστηριότητα 

και άλλοτε ως έκφραση της προσωπικής άποψης και αντίληψης του εκάστοτε καλλιτέχνη.  

 ΜΟΥΣΙΚΗ – ΧΟΡΟΣ- ΠΟΙΗΣΗ 

Αν για λόγους καθαρά χρηστικούς και οικονομικούς η χειροτεχνική δραστηριότητα έχει 

υποχωρήσει τα τελευταία χρόνια στην περιοχή, εκείνη η μορφή τέχνης που όχι μόνο δεν 

κινδυνεύει να χαθεί αλλά αντίθετα γνωρίζει μεγάλη άνθιση είναι η μουσική και ο χορός.  

Μέσα από τις μικρές και μεγάλες γιορτές που συμμετέχει ο κάτοικος του Ψηλορείτη έρχεται 

σ’ επαφή και γίνεται μύστης μιας μεγάλης μουσικής παράδοσης όπως είναι η Κρητική 

Μουσική και οι χοροί της.  

Οι διάφορες μουσικές και χορευτικές εκφράσεις αποτελούν σημαντικό πολιτισμικό απόθεμα 

της περιοχής.  
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 ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Η Κρητική διατροφή δεν είναι απλά ένας κατάλογος εδεσμάτων. Είναι ουσιαστικά ένα 

πολιτιστικό αγαθό που αποτυπώνει την ιστορία, την ιδιοσυγκρασία, την κρητική φύση, και 

τον τρόπο ζωής των Κρητικών. 

Οι Κρητικοί έπαιρναν κατά μέσο όρο το 1/3 της ενέργειάς τους ημερησίως από το ελαιόλαδο 

ενώ κύριες τροφές τους ήταν τα χόρτα και λαχανικά, τα δημητριακά(κυρίως ψωμί),τα όσπρια 

και τα φρούτα και σε μικρότερες ποσότητες τυριά και κρέας. Αρωμάτιζαν τα φαγητά τους με 

τοπικά αρωματικά φυτά και τα συνόδευαν με κρασί ενώ για τα γλυκίσματα χρησιμοποιούσαν 

φυσικές γλυκαντικές ουσίες όπως μέλι και πετιμέζι. 

Από έρευνες που ξεκίνησαν την δεκαετία του '50 διαπιστώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο υγείας 

αλλά και η μακροβιότητα των Κρητικών. 

Η ορεινή περιοχή του Ψηλορείτη διαθέτει όλη αυτή την ποικιλία των αναγκαίων πρώτων 

υλών καθώς και την ανθρώπινη εμπειρία για την δημιουργία γεύσεων μοναδικών που 

συνδυάζονται με τις εποχές και το φυσικό περιβάλλον σε μια εξαιρετική ενότητα. Τα 

τυροκομικά, το μέλι, τα αρωματικά φυτά, τα χορταρικά και τόσα άλλα προϊόντα του 

Ψηλορείτη αποτελούν την βάση για το θαύμα της κρητικής κουζίνας. 

 ΜΟΥΣΕΙΑ 

Το Μουσείο Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας που εγκαινιάστηκε το 2016 και είναι το 

πρώτο μουσείο αρχαιολογικού χώρου στην Κρήτη. Μολονότι μικρότερο σε μέγεθος, είναι 

αντίστοιχο με εκείνα της Ολυμπίας, των Δελφών και της Βεργίνας. Δημιουργήθηκε για να 

στεγάσει τα αποτελέσματα των ανασκαφών που διενεργούνται εδώ και τριάντα χρόνια στην 

αρχαία πόλη της Ελεύθερνας. 

Η πρωτοτυπία αυτού του μουσείου, εκτός του γεγονότος ότι επαληθεύεται ο ομηρικός 

κόσμος στην Κρήτη, συνίσταται και στο ότι τα αντικείμενα της μόνιμης έκθεσης θα 

ανανεώνονται κατά περιόδους από νέα αλλά και παλαιότερα ευρήματα των ανασκαφών. Με 

τον τρόπο αυτό το ενδιαφέρον του κοινού θα είναι συνεχές και θα σχετίζεται με την 

αποκάλυψη και την επέκταση του συνεχιζόμενου ανασκαφικού έργου στον αρχαιολογικό 

χώρο. Η έκθεση πλαισιώνεται από πρωτότυπες και σύγχρονες οπτικοακουστικές εφαρμογές. 

Το Ψηφιακό Μουσείο Ανωγείων είναι ένα σύγχρονο Ψηφιακό Μουσείο που προέκυψε από 

τη χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών και διαδραστικών τεχνολογιών και από την 

αναβάθμιση και μετατροπή του Κέντρου Αρχαιολογικής Πληροφορικής «Γιάννης 

Σακελλαράκης και Έφη Σαπουνά Σακελλαράκη».  

Η σύγχρονη τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε μετατρέπει το Μουσείο σε χώρο ζωντανής 

«περιήγησης» και μεταφέρει τους επισκέπτες στη μινωική αρχαιότητα και στον ρόλο που 

διαδραμάτισε ο Ψηλορείτης και το Ιδαίο 'Αντρο στη δημιουργία αυτού του σπουδαίου 

πολιτισμού προβάλλοντας ντοκιμαντέρ με υλικό οπό τις ανασκαφές του Ιδαίου 'Αντρου και 



  

 

 

 

 

 
34 

της Ζωμίνθου, δύο εκθετήρια ολογραμμάτων που αναπαράγουν ψηφιακά αντίγραφα 

ανασκαφικών ευρημάτων, ένα διαδραστικό τραπέζι που περιέχει ψηφιακές εφαρμογές και 

εκπαιδευτικά παιχνίδια και μία διαδραστική προβολή αφιερωμένη στα ευρήματα των 

ανασκαφών.  

Τέλος, γίνεται τρισδιάστατη προβολή κινηματογραφικών προδιαγραφών, η οποία προβάλλει 

ένα στερεοσκοπικό ντοκιμαντέρ, που ακολουθεί τη διαδρομή από τα Ανώγεια μέχρι το Ιδαίο 

'Αντρο.  

Η Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου, στην κωμόπολη του Γαζίου, έδρα του Δήμου 

Μαλεβιζίου, ένα αληθινό στολίδι όχι μόνο για το δήμο Μαλεβιζίου, αλλά για ολόκληρη την 

Κρήτη, από τη συλλογή Μεταξά και περιοχών του δήμου.  

Το Μουσείο Ελ Γκρέκο, που βρίσκεται κοντά στον οικισμό του Φόδελε του Δήμου 

Μαλεβιζίου, δίπλα στη βυζαντινή εκκλησία της Παναγίας, στη θέση Αρχοντικά, σε ένα σημείο 

απείρου φυσικού κάλλους. Το μουσείο φιλοξενείται σε αναστηλωμένο μεταβυζαντινό κτίριο 

και είναι υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Το μουσείο Ελ Γκρέκο λειτουργεί 

από το 1998 με έκθεση αντιγράφων έργων του μεγάλου ζωγράφου και δέχεται περίπου δέκα 

χιλιάδες επισκέπτες ετησίως. Διατίθεται στους επισκέπτες ενημερωτικό φυλλάδιο με τη ζωή 

και το έργο του Θεοτοκόπουλου σε 5 γλώσσες.  

Το Λαογραφικό και Γεωλογικό Μουσείο Ζαρού του Δήμου Φαιστού βρίσκεται δίπλα στο ναό 

του Αγίου Γεωργίου και στεγάζεται σε ένα παραδοσιακό κρητικό σπίτι. Το Μουσείο είναι 

δημιουργία του Παγκρήτιου Λαογραφικού Συλλόγου και λειτουργεί από το Νοέμβριο του 

2014. Η λαογραφική συλλογή αποτελείται από αντικείμενα της καθημερινής παραδοσιακής 

ζωής των προηγούμενων αιώνων. Το Γεωλογικό μουσείο διαθέτει μια σπουδαία συλλογή με 

περισσότερα από 350 διαφορετικά είδη πετρωμάτων από όλο τον κόσμο. Ανάμεσα τους 

ξεχωρίζουν απολιθώματα από καρχαρίες, δέντρα και ζώα που έζησαν εκατομμύρια χρόνια 

πριν.  

Το Λαογραφικό Μουσείο Αρόλιθος. Το μουσείο αγροτικής ιστορίας και λαϊκής τέχνης 

στεγάζεται στον παραδοσιακό οικισμό Αρόλιθος από το 1999. Η συλλογή περιλαμβάνει 

αντικείμενα ιστορικού, λαογραφικού και εκκλησιαστικού χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα εδώ 

θα βρείτε την αίθουσα με το παλιό σπίτι, την αίθουσα με τα παλιά επαγγέλματα, την αίθουσα 

με την λαϊκή τέχνη και υπαίθρια εκθέματα. Σχεδιασμός Δράσεων (Master Plan) για την 

προστασία και ανάδειξη του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη  

Το Μουσείο Μουσικών Οργάνων «Θύραθεν» βρίσκεται στο κεφαλοχώρι του Κρουσώνα του 

Δήμου Μαλεβιζίου. Στην πλατεία της Αγίας Τριάδας βρίσκεται το μουσείο παραδοσιακής 

μουσικής, μουσικών οργάνων έρευνας και τεκμηρίωσης με το όνομα “ΘΥΡΑΘΕΝ”. Στεγάζεται 

σε ένα ανακαινισμένο παραδοσιακό σπίτι.  

Το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Ποταμιάνου είναι ένα από τα δύο μουσεία κέρινων 

ομοιωμάτων που υπάρχουν στην Ελλάδα και είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία του γλύπτη 
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Διονύση Ποταμιάνου. Βρίσκεται στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου, στους βόρειους πρόποδες του 

Ψηλορείτη. Περιλαμβάνει 87 κέρινα ομοιώματα, που σε φυσικό μέγεθος αναπαριστούν, 

μπροστά στα μάτια του θεατή, σκηνές από την ιστορία της Κρήτης. Σε ένα ειδικά 

διαμορφωμένο για το μουσείο χώρο 1000 τ.μ. και με διακόσμηση ανάλογη της θεματολογίας, 

προβάλλονται σκηνές όπως του Ελ. Βενιζέλου, του Κορνάρου, του Αρκαδίου, του 

Θεοτοκόπουλου, του Καζαντζάκη και πολλές άλλες μορφές.  

Το Μουσείο Αλκιβιάδη Σκουλά (Γρυλιού) βρίσκεται στα Ανώγεια. Το μουσείο είναι 

αφιερωμένο στον λαϊκό καλλιτέχνη Αλκιβιάδη Σκουλά, πατέρας του μεγάλου καλλιτέχνη 

Βασίλη Σκουλά. Η συλλογή του περιλαμβάνει περίπου 120 έργα τα οποία είναι πίνακες 

ζωγραφικής με σκηνές της υπαίθρου, σκηνές από την ιστορία της Κρήτης, πρόσωπα ιστορικά 

και συγχωριανών του, ξυλόγλυπτες και πέτρινες κατασκευές.  

Το Ανοιχτό Μουσείο Ελιάς, όπου βρίσκεται στη Γέργερη του Δήμου Γόρτυνας. Στην αυλή ενός 

μύλου, του Μεσακού όπως λέγεται, μπορεί ο επισκέπτης να παρατηρήσει 

ανακατασκευασμένα λιοτρίβια και πιεστήρια από την Μινωική εποχή μέχρι τον 19ο αιώνα.  

Το Μουσείο Τοπικής Φυσικής Ιστορίας της Γέργερης, ιδρύθηκε το 1996 με σκοπό την 

καταγραφή, την μελέτη και ανάδειξη των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος. Ένας άλλος 

σημαντικός λόγος της δημιουργίας είναι στο να συμβάλει στην προστασία των απειλούμενων 

ειδών. Στο μουσείο υπάρχει αίθουσα με πετρώματα από το γεωλογικό περιβάλλον της 

περιοχής, βιομηχανικά υλικά και κλιματολογικά στοιχεία, καθώς και αίθουσα που περιέχει 

τα χαρακτηριστικά δείγματα της χλωρίδας και πανίδας του τόπου.  

Στον ίδιο χώρο στεγάζεται και το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης.  

Ο αναπαλαιωμένος Υδρόμυλος του Ζαρού, στο Δήμο Φαιστού. Στον δρόμο που οδηγεί στην 

τεχνητή λίμνη του Βοτόμου, στον Ζαρό, βρίσκεται ο αναπαλαιωμένος ιδιωτικός υδρόμυλος 

ιδιοκτησίας, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και αποτελεί πόλο 

έλξης για τους τουρίστες και τους ντόπιους.  

Το Λαογραφικό Μουσείο των Άνω Ασιτών, στο Δήμο Ηρακλείου, δημιουργήθηκε 

προκειμένου να διασωθούν και να διαδοθούν τα ήθη και έθιμα της ευρύτερης περιοχής. Τα 

εκθέματα του μουσείου προέρχονται από δωρεές των κατοίκων του χωριού. Το κτίριο που 

φιλοξενείται το μουσείο αγοράστηκε από τον πολιτιστικό σύλλογο του οικισμού το 1995 και 

εγκαινιάστηκε το 2005. Πρόκειται για ένα κρητικό παραδοσιακό σπίτι, στο ισόγειο του 

οποίου βρίσκεται η αποθήκη και η κουζίνα και στον πρώτο όροφο η κρεβατοκάμαρα και το 

σαλόνι. Σχεδιασμός Δράσεων (Master Plan) για την προστασία και ανάδειξη του Φυσικού 

Πάρκου Ψηλορείτη  

Το Λαογραφικό Μουσείο Αχλάδας, στο Δήμο Μαλεβιζίου. Το παλιό ελαιουργείου 

μετατράπηκε σε μουσείο λαογραφικής και αγροτικής κληρονομιάς. Αξιοποιήθηκαν τα 

πρωτότυπα μηχανήματα έκθλιψης ελαιοκάρπου και παραγωγής ελαιόλαδου καθώς επίσης 

και άλλα αντικείμενα και εργαλεία που συλλέχτηκαν από κατοίκους του χωριού.  
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Το Μουσείο Ξυλογλυπτικής Αξού του Δήμου Μυλοποτάμου. Στην Αξό Μυλοποτάμου, στους 

πρόποδες του Ψηλορείτη, μία ώρα από τις πόλεις του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, μέσα 

στο φυσικό περιβάλλον, εκτίθενται σε ένα διώροφο χώρο 300 τ.μ., περισσότερα από εκατό 

γλυπτά, χειροποίητα έργα τέχνης.  

Η Οικία-Μουσείο Νίκου Ξυλούρη. Στην κεντρική πλατεία των Ανωγείων μπορεί κανείς να 

επισκεφθεί το ταπεινό σπίτι του Νίκου Ξυλούρη, του διασημότερου λυράρη του νησιού, του 

Αρχάγγελου της Κρήτης. Το σπίτι – μουσείο είναι ουσιαστικά ένα μικρό δωμάτιο όπου 

υπάρχουν κειμήλια και φωτογραφίες του θρυλικού «Ψαρονίκου».  

Το Ιστορικό Μουσείο Βοριζίων «Ο Σπήλιος» βρίσκεται στο χωριό Βορίζια του Δήμου 

Φαιστού της Π. Ε. Ηρακλείου και φιλοξενείται σε σπηλιά πάνω από το χωριό, όπου μέχρι και 

την ίδρυσή του χρησιμοποιούνταν για τυροκομία. Το μουσείο εγκαινιάστηκε το 2014. Το 

μουσείο φιλοξενεί αντικείμενα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, από τα οποία ο επισκέπτης θα 

αντλεί πληροφορίες για το παρελθόν της περιοχής, κυρίως για το πέρασμα των Γερμανών 

από την περιοχή και τις μάχες με τους αντάρτες.  

Η Αίθουσα Τέχνης Μαράθου βρίσκεται στο χωριό Μάραθος του Δήμου Μαλεβιζίου Στο 

Μάραθος στεγάζεται από το 2009 η συλλογή έργων του γλύπτη Γιάννη Κλινάκη.  

To Οικομουσείου Αγροτικής Ζωής Ορεινού Ρεθύμνου, στεγάζεται στο Σπίτι των Κουρήτων, 

στον οικισμό Τζανακιανά, στις Μαργαριτών Μυλοποτάμου. Αποτελείται από διάφορους 

χώρους όπου ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει την ιστορία, τον πολιτισμό και την κουλτούρα 

του Ορεινού Ρεθύμνου. 

 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ  

Οι παραδοσιακοί οικισμοί αφορούν ομογενή σύνολα αστικών ή αγροτικών κατασκευών που 

συγκεντρώνουν στοιχεία της ιστορικής, πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής, λαογραφικής, 

κοινωνικής και αισθητικής φυσιογνωμίας  ενός τόπου και χρήζουν προστασίας και ανάδειξης.  

Το σημαντικότερο πολιτιστικό απόθεμα του Ψηλορείτη  είναι οι μικροί και μεγάλοι οικισμοί 

που αναπτύσσονται στην περιφέρεια του, στην πολεοδομική οργάνωση και την 

αρχιτεκτονική δομή των οποίων, απεικονίζονται τα διαχρονικότερα στοιχεία του πολιτισμού 

της Κρήτης. Μεγάλος αριθμός από τους ορεινούς οικισμούς χωροθετούνται σε αρχαιότατες 

τοποθεσίες και φέρουν ίχνη όλων των ιστορικών φάσεων του νησιού. Τα ορεινά χωριά του 

Ψηλορείτη φιλοξενούν σημαντικά δείγματα ενός πολιτισμού με βαθιές ρίζες στον χρόνο. 

Επίσης υπάρχει σημαντικός  αριθμός των εγκαταλελειμμένων οικισμών σε περιοχές με 

ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά. Στους ίδιους χώρους και περιοχές βρίσκονται διάσπαρτα 

σημαντικά μεμονωμένα μνημεία όπως μητάτα, κρήνες, γεφύρια, μεμονωμένες οικίες κλπ. 

που σε συνδυασμό με τους οικισμούς συγκροτούν ένα πολύτιμο ενιαίο ανθρωπογενές 

περιβάλλον.  
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Χαρακτηριστικό στοιχείο της περιοχής είναι ο αριθμός των χαρακτηρισμένων οικισμών ως 

οικισμοί υψηλής ή μεσαίας πολιτιστικής αξίας.  

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τους παραδοσιακούς οικισμούς της περιοχής μελέτης το 

σύνολο των οποίων συγκεντρώνεται στην Π.Ε Ρεθύμνης ενώ στην περιοχές της Π.Ε Ηρακλείου 

δεν υπάρχει κανένας χαρακτηρισμένος παραδοσιακός οικισμός. Αξίζει να αναφερθεί ότι η 

Δ.Ε Γεροποτάμου όχι μόνο περιλαμβάνει το μεγαλύτερο οικιστικό δίκτυο αλλά αποτελεί και 

την Δ.Ε με τους περισσότερους χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς (32% των 

οικισμών της - 14 στο σύνολο). 

Πίνακας 3.9-1: Πίνακας χαρακτηρισμένων παραδοσιακών οικισμών 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΣ/ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΦΕΚ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ 

Άγιος 
Ιωάννης 

Δ.Ε Κουλούκωνα , Δήμος Μυλοποτάμου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Άγιος Μάμας Δ.Ε Γεροποτάμου, Δήμος Μυλοποτάμου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Άλφα Δ.Ε Γεροποτάμου, Δήμος Μυλοποτάμου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Αμάρι Δ.Ε Σιρβίτου, Δήμος Αμαρίου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Άμνατος Δ.Ε Αρκαδίου, Δήμος Ρεθύμνης ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Αμπελάκι, Δ.Ε Ρεθύμνης, Δήμος Ρεθύμνης ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Άνω Τρίποδο, Δ.Ε Γεροποτάμου, Δήμος Μυλοπόταμου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Αποδούλου Δ.Ε Κουρητών, Δήμος Αμαρίου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Αρμένιοι Δ.Ε Ρεθύμνης, Δήμος Ρεθύμνης ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Βεργιανά Δ.Ε Γεροποτάμου, Δήμος Μυλοπόταμου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Γαράζον Δ.Ε Κουλούκωνα ,Δήμος Μυλοποτάμου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Γιαννούδι Δ.Ε Ρεθύμνης, Δήμος Ρεθύμνης ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Δαμάβολος Δ.Ε Κουλούκωνα ,Δήμος Μυλοποτάμου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Δαφνέδες Δ.Ε Κουλούκωνα ,Δήμος Μυλοποτάμου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Δάφνη Δ.Ε Γεροποτάμου, Δήμος Μυλοπόταμου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Ελεύθερνα Δ.Ε Αρκαδίου, Δήμος Ρεθύμνης ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Επισκοπή Δ.Ε Κουλούκωνα,Δήμος Μυλοποτάμου 
ΦΕΚ Δ 594/13.11.1978  
ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Καλαμάς Δ.Ε Γεροποτάμου, Δήμος Μυλοπόταμου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Καλανδαρέ Δ.Ε Γεροποτάμου, Δήμος Μυλοπόταμου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Καλόγερος Δ.Ε Σιρβιτού, Δήμος Αμαρίου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Καπεδιανά Δ.Ε Ρεθύμνης, Δήμος Ρεθύμνης ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Καρέ Δ.Ε Ρεθύμνης, Δήμος Ρεθύμνης ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Καστέλαος Δ.Ε Ρεθύμνης, Δήμος Ρεθύμνης ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Καστρί Δ.Ε Γεροποτάμου, Δήμος Μυλοπόταμου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Καψαλιανά Δ.Ε Αρκαδίου, Δήμος Ρεθύμνης ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Κεραμές Δ.Ε Λάμπης, Δήμος Αγίου Βασιλείου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Κρασούνας Δ.Ε Γεροποτάμου, Δήμος Μυλοπόταμου 
ΦΕΚ Δ 594/13.11.1978  
ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Κυριάννα Δ.Ε Αρκαδίου, Δήμος Ρεθύμνης ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 
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ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΣ/ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/ ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΦΕΚ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ 

Λάγκα Δ.Ε Γεροποτάμου, Δήμος Μυλοπόταμου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Μαργαρίτες Δ.Ε Γεροποτάμου, Δήμος Μυλοπόταμου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Μαρουλάς Δ.Ε Ρεθύμνης, Δήμος Ρεθύμνης ΦΕΚ Δ 594/13.11.1978  

Μεγάλο 
Μετόχι 

Δ.Ε Ρεθύμνης, Δήμος Ρεθύμνης 
ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Μέλαμπες Δ.Ε Λάμπης, Δήμος Αγίου Βασιλείου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Μελιδόνι Δ.Ε Λάμπης, Δήμος Αγίου Βασιλείου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Μικρό Μετόχι Δ.Ε Ρεθύμνης, Δήμος Ρεθύμνης ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Μοναστηράκι Δ.Ε Ρεθύμνης, Δήμος Ρεθύμνης ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Μούντρος Δ.Ε Σιρβιτού, Δήμος Αμαρίου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Μουρτζανά Δ.Ε Κουλούκωνα,Δήμος Μυλοποτάμου 
ΦΕΚ Δ 594/13.11.1978  
ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Μπάλιο Δ.Ε Γεροποτάμου, Δήμος Μυλοπόταμου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Μύλοι Δ.Ε Ρεθύμνης, Δήμος Ρεθύμνης 
ΦΕΚ Δ 594/13.11.1978  
ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Ομαλά Δ.Ε Κουλούκωνα ,Δήμος Μυλοποτάμου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Πίκρης Δ.Ε Αρκαδίου, Δήμος Ρεθύμνης ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Πλευριανά Δ.Ε Γεροποτάμου, Δήμος Μυλοπόταμου ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Πρασιές Δ.Ε Ρεθύμνης, Δήμος Ρεθύμνης ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Ρουσσοσπίτιο Δ.Ε Ρεθύμνης, Δήμος Ρεθύμνης ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Σταυρωμένος Δ.Ε Γεροποτάμου, Δήμος Μυλοπόταμου 
ΦΕΚ Δ 594/13.11.1978  
ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 

Φουρφουράς Δ.Ε Φουρφουράς, Δήμος Αμαρίου  ΦΕΚ Δ 728/01.01.1995 
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 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Η περιοχή του Ψηλορείτη λόγω της ορεινής γεωμορφολογίας της είναι κτηνοτροφική. Η 

κτηνοτροφία παραμένει παραδοσιακή ασχολία με αρχέγονες ρίζες και προσφέρει δυναμική 

παραγωγή κρέατος, γάλακτος και τυροκομικών προϊόντων. Εκτός από τα πετρόκτιστα μιτάτα 

η τυροκόμηση γίνεται πλέον και σε άρτια εξοπλισμένες σύγχρονες βιοτεχνικές μονάδες οι 

οποίες παράγουν εξαιρετικής ποιότητας τυριά όπως μυζήθρα, γραβιέρα, ανθότυρος, 

ανθόγαλο κ.λπ.). Η μεγάλη πλειοψηφία των εκμεταλλεύσεων είναι οικογενειακού χαρακτήρα, 

χαμηλής έντασης κεφαλαίου με μικτή κατεύθυνση, δηλαδή παραγωγή γάλακτος, 

τυροκομικών και κρέατος. Η κύρια μορφή της κτηνοτροφίας είναι η αιγοπροβατοτροφία. Η 

αύξηση των επιδοτήσεων συνέβαλε καθοριστικά στη θεαματική αύξηση του αριθμού των 

ζώων τα προηγούμενα χρόνια, με αποτέλεσμα σήμερα η βοσκοϊκανότητα του χώρου 

σημειακά να εξαντλείται και να παρουσιάζονται αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό σύστημα. 

Στα πεδινά η αγροτική παραγωγή στηρίζεται κυρίως στην καλλιέργεια της ελιάς. Το 

ελαιόλαδο που παράγεται σε όλη την περιοχή του Ψηλορείτη είναι εξαιρετικής ποιότητας, 

με πρωταγωνιστή την περιοχή του βορείου Μυλοπόταμου, όπου η καλλιέργεια κορωνέϊκης 

ελιάς είναι εκτενής και το ελαιόλαδο έχει χαρακτηριστεί ως προϊόν προστατευόμενης 

ονομασίας προέλευσης. Τα τελευταία χρόνια προσφέρεται και τυποποιημένο από αρκετούς 

συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις. Ξεχωρίζουν επίσης οι βρώσιμες ποικιλίες όπως η 

Αμπαδιώτικη  θρούμπα Αμαρίου και η σταφιδολιά του μαράθου Μαλεβιζίου.  

Η αμπελοκαλλιέργεια είναι πολύ διαδεδομένη στο Αμάρι, στο Μυλοπόταμο και ιδιαίτερα 

στην περιοχή του Μαλεβιζίου όπου παράγεται το Μαλεβιζιώτικο κρασί που σύμφωνα με 

τους ερευνητές παραπέμπει στην ποικιλία Malvazia του μεσαίωνα.  

Λόγω της αφθονίας των άγριων βοτάνων και ιδίως του θυμαριού η μελισσοκομία είναι 

ιδιαίτερα ανεπτυγμένη σε όλη τη ριζοβουνιά του Ψηλορείτη. Στην περιοχή των Σισών 

Μυλοπόταμου και Φόδελε Μαλεβιζίου απέραντοι πορτοκαλεώνες στηρίζουν την οικονομία 

του τόπου. Η καλλιέργεια κίτρου είναι διαδεδομένη στην ευρύτερη περιοχή του Γαράζου. 

Στην περιοχή Λιβάδι του Κρουσώνα φύονται νοστιμότατα αχλάδια και μήλα. Στο Γερακάρι 

και Μέρωνα Αμαρίου καθώς και στο Βενί Μυλοπόταμου τα κεράσια και τα βύσσινα είναι  

μοναδικά.  

Τα άγρια βότανα κυριαρχούν στο τοπίο και χρησιμοποιούνται ως αφεψήματα αλλά και στη 

μαγειρική. Στις Σίσες οι κάτοικοι μαζεύουν αλάδανο από τα βουνά το καλοκαίρι. Στην 

παραλιακή Ζώνη η αλιεία παραμένει ως σήμερα μια από τις ενασχολήσεις των κατοίκων 

(Πάνορμο, Μπαλί, Σίσες).  

Ο επισκέπτης μπορεί να προμηθευτεί χειροποίητα προϊόντα, με ντόπια υλικά και τοπικές 

συνταγές, όπως κριθαροκουλούρα, ντάκους, ξομπλιαστά κουλούρια, γλυκά κουταλιού, 

ξινόχοντρο κ.λπ. που διατίθενται σε πρατήρια συνεταιρισμών, παντοπωλεία ή εξειδικευμένα 

μαγαζιά σε μεγάλους οικισμούς.   



  

 

 

 

 

 
40 

Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται επίσης και μια σχετική 

κινητικότητα και άνοδος της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων στο 

μεταποιητικό τομέα, η οποία σε σημαντικό βαθμό στηρίζεται στις καλύτερες πρώτες ύλες και 

σε μία διαδικασία χωρικής ολοκλήρωσης της παραγωγικής διαδικασίας. Η μεταποίηση 

συνδέεται άμεσα, με την επεξεργασία των προϊόντων της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, τα 

οποία και διαθέτει σε άλλες δραστηριότητες, όπως στον τουρισμό και σε υπηρεσίες εστίασης 

που επίσης βρίσκονται σε άνοδο τα τελευταία χρόνια. Μεγάλο μέρος της δραστηριότητας 

στον κλάδο τροφίμων-ποτών αναλαμβάνουν ομάδες παραγωγών καθώς και οι 

πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις τους όπως και μεμονωμένες επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή.  
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 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 ΓΕΝΙΚΑ 

Ο οικοτουρισμός αποτελεί μια εναλλακτική μορφή τουρισμού η οποία συνδέεται με 

διάφορες μορφές τουριστικής δραστηριότητας στη φύση όπως για παράδειγμα η πεζοπορία, 

η ορειβασία και η ποδηλασία.  Ιδιαίτερα αναπτύσσεται σε οικολογικά αξιόλογες περιοχές και 

κυριότερα σε περιοχές θεσμοθετημένης περιβαλλοντικής προστασίας και εμπεριέχει 

δραστηριότητες που μπορεί να έχουν επιστημονικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα (πχ 

παρατήρηση οικοσυστημάτων).  

Ο οικοτουρισμός συμπληρώνεται από ορισμένες άλλες μορφές τουρισμού όπως ο 

περιηγητικός τουρισμός, ο επιστημονικός τουρισμός, που δε συμβάλλουν απαραίτητα στην 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, περιλαμβάνουν όμως όλες αυτές τις 

δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο φυσικό περιβάλλον. 

Το φυσικό γεωπάρκο του Ψηλορείτη διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη του 

οικοτουρισμού στην ευρύτερη περιοχή καθώς διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που 

μπορούν να το καταστήσουν πόλο έλξης για τουρίστες από όλο τον κόσμο.  

Η ενδοχώρα (ορεινή – ημιορεινή ζώνη) αποκτά νέες δυνατότητες και προϋποθέσεις για τη 

βιώσιμη και ορθολογική ανάπτυξη ενός εναλλακτικού ποιοτικού τουριστικού προϊόντος με 

την αναγνώριση του Φυσικού Πάρκου του Ψηλορείτη ως «Παγκόσμιο Γεωπάρκο της 

UNESCO». Με την ενέργεια αυτή θεωρείται ότι κατοχυρώνεται και αναδεικνύεται ένας 

διακριτός τουριστικός προορισμός και ταυτόχρονα, εξειδικεύονται και δημιουργούνται οι 

προϋποθέσεις για μία νέα στρατηγική για την ανάπτυξη στην περιοχή, με άξονα την 

ολοκληρωμένη χωρικά, κοινωνικά δίκαιη και αειφόρο ανάπτυξη. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι υφιστάμενες τουριστικές υποδομές του φυσικού 

γεωπάρκου Ψηλορείτη. 

 ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

5.2.1 ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ 

Στην ορεινή περιοχή του Ψηλορείτη υπάρχουν 5 ορειβατικά καταφύγια τα οποία αποτελούν 

χώρο φιλοξενίας επισκεπτών, τουριστών, περιηγητών αλλά και κατοίκων. Στην κορυφή 

Σαμάρι δίπλα στο ορειβατικό καταφύγιο στην περιοχή του Ζαρού βρίσκεται το μοναδικό 

οργανωμένο αναρριχητικό πεδίο του Ψηλορείτη με 7 ανοιγμένες εκπαιδευτικές διαδρομές 

διαφόρων βαθμών δυσκολίας. 
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Πίνακας 5.2-1: Ορειβατικά καταφύγια στην περιοχή Ψηλορείτη 

Α/Α 
Ορειβατικά 
καταφύγια 

Τοποθεσία Υψόμετρο Θέσεις 

1 "Τουμπωτός 
πρίνος" Ψηλορείτη 

Περιοχή «Απλυτρα»-δυτική 
πλαγιά Ψηλορείτη 

1.500 m 28 

2 Ζαρού Κορυφή «Σαμάρι»-νότια 
κορυφογραμμή  ψηλορείτη 

1.400 m 20 

3 Δήμου Ανωγείων "Τρυγιόδω"  ορεινής περιοχής 
Ζωμίνθου 

1.100 10 

4 Γωνιών  Ορεινή περιοχή Γωνιών 800 10 
5 Κρουσώνα  Ορεινή περιοχή Βρωμονερού 1000 10 

5.2.2 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 

Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, με τη συμβολή των συνεργατών αλλά και μέσα από την 

ανάθεση εκπόνησης μελετών σε εξωτερικούς συνεργάτες, έχει καταγράψει και αποτυπώσει 

μια σειρά από διαδρομές στην περιοχή του Ψηλορείτη οι οποίες έχουν περιπατητικό, 

φυσιολατρικό, γεωλογικό, ιστορικό, αρχαιολογικό κ.λπ. ενδιαφέρον.  

Οι διαδρομές αυτές θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικό τμήμα ενός πλέγματος 

δραστηριοτήτων θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του οικοτουριστικού προϊόντος 

της περιοχής του Ψηλορείτη.  

Μέρος αυτών των διαδρομών έχει αποτυπωθεί σε έντυπο υλικό αλλά και στην ιστοσελίδα 

της εταιρείας και παραχωρείται στους ενδιαφερόμενους (συλλόγους και ιδιώτες) ως 

βοηθητικό υλικό για τη διάσχιση των συγκεκριμένων διαδρομών. Οι διαδρομές για τις οποίες 

έχουν εκδοθεί φυλλάδια είναι : 

• Δοξαρό – Πτυχές Βωσάκου, στο Δήμο Μυλοπόταμου  
• Το φαράγι των Πλατανίων, στο Δήμο Αμαρίου  
• Ο Δρόμος της Μύγιας, στο Δήμο Ανωγείων  
• Γεωδιαδρομή Γωνιών, στο Δήμο Μαλεβιζίου  

Επίσης υπάρχει το υλικό για την έκδοση του απαραίτητου εντύπου για τη διαδρομή :  Οι πίτες 

της Γριάς, στο Δήμο Γόρτυνας. 

Επιπλέον, υπάρχει η πρόταση από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης για τη δημιουργία 

των παρακάτω διαδρομών : 

1. Διαδρομή Δοξαρό – Μονή Βόσακου 

Η διαδρομή αυτή είναι μιας μέτριας έως μεγάλης δυσκολίας περιπατητική/ορειβατική 

διαδρομή κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί από Κάμπο Δοξαρού προς τη Μονή Βόσακου 

στον Κουλούκωνα (Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.). 

Η διαδρομή αυτή είναι περίπου στα 8 χιλιόμετρα με την επιστροφή στο Δοξαρό και διαρκεί 

περίπου 6 ώρες. Ένα ακολουθηθεί ο υπάρχων δρόμος για τη Μονή και επιστροφή ξανά στο 



  

 

 

 

 

 
43 

Δοξαρό η διαδρομή είναι σχετικά εύκολη, εάν όμως επιλεγεί η κατάληξη στην εθνική οδό η 

δυσκολία αυξάνει σημαντικά και απαιτείται ορειβατική γνώση και ικανότητες. 

2. Διαδρομή Στεφάνα, Ανώγεια 

Η διαδρομή αυτή είναι πολύ σύντομη και αρκετά βατή στο σύνολό της και επίσης πολύ κοντά 

στα Ανώγεια. Είναι μια διαδρομή περιπατητική, μιας περίπου ώρας που ξεκινά και καταλήγει 

στη θέση θέας πάνω από τη Λιμνοδεξαμενή στο Βαθιά του Δήμου Ανωγείων (Σφάλμα! Το α

ρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.).  

Η διαδρομή πέραν των γεωλογικών σχηματισμών, των οροπεδίων και καταβοθρών 

προσφέρεται για παρατήρηση πολλών ειδών της τοπικής χλωρίδας και λουλουδιών. 

Είναι μια περιπατητική διαδρομή μικρής διάρκειας, σχετικά εύκολη που προσφέρεται σε 

οικογένειες και σχολεία, καθώς και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

3. Διαδρομή Νίδα – Βάρσαμος – Ρούβας 

Πρόκειται για μια καθαρά ορεινή, ορειβατική διαδρομή σχετικής δυσκολίας που δεν είναι 

διαθέσιμη για όλες τις εποχές λόγω χιονιού (Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δ

εν βρέθηκε.).Μετριας δυσκολίας πορεία διάρκειας 5 με 5:30 ωρών. 

Η διαδρομή είναι σχετικά μεγάλη, καθαρά ορειβατική και προσφέρεται κυρίως για 

φυσιολατρικό τουρισμό και παρατήρηση ειδών χλωρίδας και πανίδας. 

4. Διαδρομή Πίττες Γριάς–  Ριζινία 

Η διαδρομή αυτή είναι μια εύκολη φυσιολατρική και εκπαιδευτική εκδρομή που εστιάζεται 

στη ρεματιά του Πρινιά όπου και οι Πίττες της Γριάς (Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της α

ναφοράς δεν βρέθηκε.). Εύκολη πορεία ιδανική για παιδιά σε χωματόδρομους και μονοπάτι 

διάρκειας περίπου 2 ωρών.  

5. Διαδρομή Γέργερη – Ρούβας – Ζαρός 

Πρόκειται για μια μεγάλη ορειβατική-περιπατητική κυρίως διαδρομή στα νότια του 

Ψηλορείτη σχετικής δυσκολίας που περιλαμβάνει το υπάρχων μονοπάτι που διασχίζει το 

φαράγγι του Γάφαρη (Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.). 

Η διαδρομή είναι φυσιολατρική και γεωλογική προσφέροντας πληθώρα θεμάτων. Έχει όμως 

σημαντική δυσκολία λόγω του απότομου αναγλύφου και της μεγάλης διάρκεια. 

6. Διαδρομή Πλατάνια Αμαρίου 

Η διαδρομή αυτή τοποθετείται στην περιοχή του Αμαρίου και στις νοτιοδυτικές παρυφές του 

Ψηλορείτη.  

Είναι μια διαδρομή μιας με δυο ωρών, σχετικά εύκολη που προσφέρεται για αναψυχή και 

φυσιολατρικό τουρισμό για όλη την οικογένεια. 
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Εικόνα 5.2-1:Προτάσεις διαδρομών από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

 

5.2.3 ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ 

Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, μέσα από 

το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER και το Διακρατικό Σχέδιο «Γεωπροϊόντα» κατέγραψε 

προτεινόμενες περιηγητικές διαδρομές στην περιοχή του Ψηλορείτη οι οποίες θα 

αποτυπώνονται σε μονοήμερες, διήμερες ή περιηγήσεις. 

Οι περιηγήσεις που προέκυψαν από τη μελέτη που εκπονήθηκε περιλαμβάνουν τέσσερις 

ομάδες προτάσεων ανάλογα με τον αριθμό των διανυκτερεύσεων εντός του Φυσικού 

Πάρκου Ψηλορείτη και ειδικότερα: 

• ΜΟΝΟΗΜΕΡΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ (Χωρίς Διανυκτέρευση), 
• ΔΙΗΜΕΡΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ (Μία Διανυκτέρευση), 
• ΤΡΙΗΜΕΡΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ (Δύο Διανυκτερεύσεις), 
• ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ (Τρεις Διανυκτερεύσεις). 

 Κάθε ομάδα περιηγήσεων περιλαμβάνει περαιτέρω συγκεκριμένες προτάσεις που έχουν 

διαμορφωθεί με κριτήρια: 
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• Την περιοχή στην οποία διαμορφώνεται η πρόταση (επισημαίνουμε ότι το Φυσικό 
Πάρκο έχει διαχωριστεί σε τέσσερις μεγάλες περιοχές ανάλογα με τα 
γεωμορφολογικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά τους), 

• Τη διασύνδεση των στάσεων με βάση το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, 
• Τον διαθέσιμο χρόνο ανάλογα με τον αριθμό των διανυκτερεύσεων. 

Μέσα από τη μελέτη προέκυψαν : 

• Οκτώ (8) προτάσεις για τις μονοήμερες περιηγήσεις (Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7 & Α8), 
• Τέσσερις(4) προτάσεις για τις διήμερες περιηγήσεις (Β1, Β2, Β3 & Β4), 
• Τρείς (3) προτάσεις  για τις τριήμερες περιηγήσεις (Γ1, Γ2 & Γ3), 
• Δύο (2) προτάσεις για τις τετραήμερες περιηγήσεις (Δ1 & Δ2) 

Οι προτάσεις αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα: 

http://staridasgeography.gr/psiloritis-geotourism/ 

5.2.4 ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

Στην περιοχή του Ψηλορείτη υπάρχει ένα Κέντρο Ενημέρωσης – Πληροφόρησης για το 

Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη και ένα Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τα οποία έχουν 

αναλάβει μέσα από δράσεις εκπαίδευσης, ενημέρωσης και προβολής την ενημέρωση 

σχετικά με την περιβαλλοντική αλλά και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής.  

Το Κέντρο Πληροφόρησης του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη λειτουργεί στα Ανώγεια , σε 

κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο στις κτιριακές εγκαταστάσεις του "ΑΚΟΜΜ- ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ" 

όπου με διοράματα και ειδικές εφαρμογές γίνεται η ανάδειξη – προβολή και πληροφόρηση 

των δραστηριοτήτων του και εν γένει η προβολή των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της 

περιοχής μέσα από μόνιμες εκθέσεις και εκδηλώσεις.  

Το κύριο έργο του Κέντρου Πληροφόρησης είναι η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση όχι 

μόνο των επισκεπτών, αλλά και μαθητών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών ομάδων για την 

ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων του Γεωπάρκου Ψηλορείτη μέσα από ειδικά 

σχεδιασμένα προγράμματα επίσκεψης και ξενάγησης.  

Ο χώρος αποτελείται από ένα χώρο υποδοχής και ενημέρωσης ο οποίος περιλαμβάνει χώρο 

υποδοχής και πληροφοριών, έκθεση που αφορά το Γεωπάρκο με εποπτικό υλικό, 

προσομοίωση σπηλιάς κι ένα διόραμα παραδοσιακού κρητικού σπιτιού και από ένα χώρο 

συνεδριάσεων με μια αίθουσα διαλέξεων-εκδηλώσεων χωρητικότητας 40 ατόμων. 

 

 

 

 

 

 

http://staridasgeography.gr/psiloritis-geotourism/
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Εικόνα 5.2-2: Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανωγείων 

 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανωγείων λειτουργεί από το Φεβρουάριο του 2006 

και ανήκει στα κέντρα περιφερειακού τύπου. Στεγάζεται στη Μαθητική Εστία Ανωγείων την 

οποία το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ινστιτούτο Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) και έχει 

παραχωρήσει στο Υπουργείο Παιδείας. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να διαμείνουν και 

να σιτιστούν δωρεάν στις εγκαταστάσεις της Εστίας.  

Οι σκοποί και οι στόχοι του κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ανωγείων είναι η 

εκπαίδευση, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών 

ομάδων για την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και την αναβάθμιση της 

ποιότητας της ζωής. Συγκεκριμένα εκπονούνται περιβαλλοντικά προγράμματα για μαθητές, 

γίνεται οργάνωση σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς καθώς και διοργάνωση ημερίδων 

ενημέρωσης για την τοπική κοινωνία. Επίσης παράγεται εκπαιδευτικό υλικό, δημιουργούνται 

εθνικά θεματικά δίκτυα, και τέλος γίνονται συνεργασίες με τοπικούς φορείς, επιστημονικά 

ιδρύματα, κυβερνητικές και μη οργανώσεις. 

5.2.5 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

Στην περιοχή μελέτης, και συγκεκριμένα στο Μέρωνα Αμαρίου, έχει τις εγκαταστάσεις του 

το μοναδικό κατασκηνωτικό κέντρο (οικοτουριστική κατασκήνωση του “Wild Nature Eco-

Camp”) της περιοχής του Ψηλορείτη. Το Κέντρο συμβάλλει στο να ζήσει ο επισκέπτης μια 

μοναδική εμπειρία γνωριμίας με την όμορφη Κρητική φύση, συμμετέχοντας σε υπαίθριες 

δραστηριότητας  όπως πεζοπορία, ορειβασία, ποδηλασία, διάσχιση φαραγγιών, περιπάτους, 

ελεύθερες περιηγήσεις κ.λπ.  

Στόχος του Κέντρου είναι η αυθεντική επαφή με το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον, 

μια νέα αντίληψη διακοπών, βασισμένη στην διαμονή στη φύση σε σκηνές και στην 

καθημερινή οικοτουριστική δράση.  
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Πρώτο λόγο στη δραστηριότητα του Κέντρου έχουν οι πολιτιστικές αναζητήσεις (επισκέψεις 

χωριών, εκκλησιών και άλλων ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων) με στόχο τη γνωριμία 

με τον πολιτισμό και την ιστορία της περιοχής.  

5.2.6 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ-ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

 Τουριστικά καταλύματα 

H ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας στην Κρήτη, εντοπίζεται σχεδόν αποκλειστικά 

στις παράκτιες ζώνες. Το πρότυπο του οργανωμένου μαζικού τουρισμού, με επίκεντρο την 

παραλιακή ζώνη, επικράτησε με κυρίαρχο χαρακτηριστικό τον κορεσμό από την 

υπερσυγκέντρωση της τουριστικής προσφοράς και ζήτησης. Η ξενοδοχειακή υποδομή σ’ 

αυτές τις περιοχές είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη και χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη μεγάλων 

- πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς και άλλων συμπληρωματικών υπηρεσιών. 

H ενδοχώρα και ιδιαίτερα οι ορεινές περιοχές, παρουσιάζουν μια εντελώς διαφορετική 

εικόνα όσον αφορά την ξενοδοχειακή υποδομή. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του 

Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, στην περιοχή των δήμων του Ψηλορείτη λειτουργούν 

συνολικά 197 μονάδες, με δυναμικό 4.126 κλινών, ήτοι 4% των μονάδων και 2,2% των κλινών 

της συνολικής Περιφερειακής υποδομής. Οι εν λόγω μονάδες, είναι μικρότερου μεγέθους σε 

σχέση με το σύνολο της Νήσου και συγκεκριμένα το μέσο μέγεθος τους είναι 18 κλίνες ανά 

μονάδα (Περιφέρεια 37 κλίνες ανά μονάδα). 

Πρέπει να επισημανθεί σ’ αυτό το σημείο η επιφύλαξη στο αξιόπιστο των διαθέσιμων 

στοιχείων, διότι αφενός δεν έχουν καταγραφεί από τον ΕΟΤ αρκετά καταλύματα που 

λειτουργούν χωρίς το προβλεπόμενο Σήμα, αφετέρου ένα μεγάλο μέρος των 

αγροτοτουριστικών μονάδων δεν λειτουργούν ως καταλύματα, αλλά χρησιμοποιούνται ως 

κατοικίες (Ν.Ρεθύμνου). 

Γενικά η ξενοδοχειακή υποδομή στην ευρύτερη περιοχή του Ψηλορείτη είναι ατελής και με 

μονάδες μικρού μεγέθους.  

Εξετάζοντας την ξενοδοχειακή υποδομή ανά γεωγραφική Ενότητα, καταγράφονται περιοχές 

στις οποίες υπάρχουν ελάχιστες ξενοδοχειακές υποδομές ενώ αντίθετα υπάρχουν άλλες με 

αξιοσημείωτη ανάπτυξη (κατά κύριο λόγο στην περιοχή Ζαρού και Ορεινού Μυλοποτάμου 

και δευτερευόντως στην περιοχή Αμαρίου). 

Σημαντική τουριστική υποδομή καταγράφεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ζαρού και στα 

Ανώγεια. 

Θα πρέπει να τονισθεί το γεγονός ότι στα περισσότερα από τα αγροτουριστικά καταλύματα 

καταγράφεται σημαντικό ποιοτικό έλλειμμα, τόσο σε σχέση με τις προσφερόμενες 

υπηρεσίες, όσο και σε σχέση με την αρχιτεκτονική και την εν γένει αρμονία και συμβατότητα 

με το περιβάλλον στο οποίο είναι εγκατεστημένα. 
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 Μονάδες εστίασης 

Οι μονάδες εστίασης παρουσιάζουν μια μεγαλύτερη πύκνωση και διασπορά στο χώρο. Οι 

περισσότερες από αυτές κινούνται κοντά στο πρότυπο της Κρητικής διατροφής σε ότι αφορά 

στην ποιότητα του φαγητού, αλλά υστερούν σχετικά στην αισθητική και στον εξοπλισμό τους 

που θα όφειλαν να εναρμονίζονται με το περιβάλλον της περιοχής. 

Και στην περίπτωση των χώρων εστίασης οι επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν από τις 

προηγούμενες πρωτοβουλίες LEADER ξεχωρίζουν τόσο σε ότι αφορά τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες αλλά και την εν γένει εικόνα τους. 

5.2.7 ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

Η προβολή και η προώθηση του φυσικού πάρκου του Ψηλορείτη αποτελεί πολύ σημαντικό 

παράγοντα για την αύξηση της επισκεψιμότητας σε αυτό, καθώς και για την ενημέρωση του 

κόσμου σχετικά με την ευρύτερη περιοχή του πάρκου αλλά και τις υφιστάμενες 

δραστηριότητες που προσφέρονται στον επισκέπτη. 

Για την προβολή και προώθηση του φυσικού πάρκου του Ψηλορείτη έχει δημιουργηθεί 

επίσημη ιστοσελίδα (http://www.psiloritis-natural-park.gr/) καθώς επίσης και ιδιαίτερα 

εκτενές και ποιοτικό υλικό προβολής της περιοχής του Ψηλορείτη και του φυσικού πάρκου. 

Αναλυτικότερα διατίθεται υλικό που περιλαμβάνει: 

1. Τουριστικό οδηγό για την περιοχή 

2. Θεματικά φυλλάδια που αφορούν: 

• Το Περιβάλλον (Χλωρίδα – Πανίδα) 

• Το περιβάλλον |(Γεωλογία – Σπήλαια) 

• Την ιστορία και τα μνημεία 

• Τις ανθρώπινες δραστηριότητες και τον πολιτισμό 

3. Φυλλάδια περιοχών 

• Αμάρι 

• Μυλοπόταμος 

• Ορεινό Μαλεβίζι 

• Πάνω Ρίζα 

4. Φυλλάδια διαδρομών 

• Ο δρόμος της «Μύγιας» 

• Δοξαρό – Πτυχές Βώσακου 

• Φαράγγι Πλατανιών 

http://www.psiloritis-natural-park.gr/
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 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Κατά την Α’ Φάση του έργου έγινε ανάλυση και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του 

Φυσικού Γεωπάρκου Ψηλορείτη. Η γεωμορφολογία καθώς και η χλωρίδα και η πανίδα του της 

περιοχής του Φυσικού Γεωπάρκου είναι πλούσια και εξαιρετικής επιστημονικής σημασίας. 

Επιπλέον, υπάρχουν διάσπαρτοι σε όλη την έκτασή του μνημεία γης και γεώτοποι, σπήλαια 

καθώς και μεγάλος πλήθος παραδοσιακών οικισμών. Σημαντικό είναι επίσης το λαογραφικό  

στοιχείο στην περιοχή.  

Με την κατάλληλη αξιοποίηση του πλούσιο φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής 

σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης και αειφόρας ανάπτυξης, μπορεί το Φυσικό Πάρκο του 

Ψηλορείτη να καταστεί τουριστικός πόλος έλξης, να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την 

περιοχή και να συμβάλει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας.  

Για την επίτευξη των παραπάνω, στη Β’ Φάση του έργου θα προταθούν νέες εναλλακτικές 

τουριστικές δραστηριότητες αλλά και τρόποι για τη βελτίωση των ήδη υφιστάμενων με σκοπό 

την ένταξη τους στο εναλλακτικό τουριστικό προϊόν που έχει ήδη αναπτυχθεί στην περιοχή και 

το οποίο συνεχώς αναπτύσσεται.  

 


